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Az őrjöngő város 

 

- Halló, itt Paul Holt. 

- Üdvözlöm Paul, a város polgármestere vagyok, Jeremy Kidd. Egy 

fölöttébb kínos ügy miatt keresem. Tudja, még mindig nem 

oldódott meg a probléma, melyről három hónappal ezelőtt 

beszéltünk. 

- És mégis mit vár tőlem, mit csináljak? - Paul érdeklődő 

hangneme egy szempillantás alatt vádaskodóvá csapott át. - Nem 

megmondtam magának, mi lesz a vége? Váltig állította, hogy nem 

lesz gond. Látja, mit tett? Úgy gondolom, kimerítettük a témát. 

Kérem, többé ne keressen! Egye meg, amit főzött! - azzal lecsapta 

a kagylót.  

A vékony testalkatú, harminchárom éves férfi remegő kézzel tolta 

orra tövére az olvasószemüvegét, majd visszaült az 

étkezőasztalhoz, hogy tovább folytassa a reggelijét, egy szétterített 

újság társaságában. Annak ellenére, hogy majdnem fél éve minden 

erejével igyekezett száműzni a nyomasztó gondolatokat a fejéből, 

be kellett látnia: annyira a szívén viselte az érintettek sorsát, hogy 

egyszerűen nem bírt túllendülni a történteken.  

- Mégis mit akar az a jóember, mit csináljak? - őrjöngött 

félhangosan. - Magam is látom, mi történik a városban, de mit 
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tehetnék? Miért engem zaklat ezzel? Ki vagyok már én? Egy senki. 

Ha hallgattak volna rám, meg lehetett volna akadályozni a bajt - 

feszültségét oldva, mély lélegzetvételek közepette halántékát 

masszírozta ujjaival. - Mennyivel könnyebb azoknak a 

munkanélkülieknek az élete, kiknek a munkahelyük megszűntével 

nem robban fel maguk után az egész városuk… Most vígan 

tévézhetnék pizsamában, délben az ebédem fölött a napilapban 

lévő álláshirdetéseket bújhatnám, délután pedig úszni mehetnék…, 

de nem, én ezt nem tehetem meg… Nem ülhetek tétlenül. Ki kell 

mennem a városba, és megnéznem azt a nagy felfordulást, ismét - 

azzal erőt vett magán, lerántotta fejéről a szemüveget, 

feltápászkodott, és bevonult a fürdőszobába. Hideg vizet fröcskölt 

az arcára, majd kiegyenesedve a tükörbe nézett: egy mély 

szemgödörben ülő, zöld szempár tekintett vissza rá. Szőke, rövid, 

kócos haja és sima arcbőre végett vagy tíz évet nyugodtan 

letagadhatott volna korából, ám a jó pár hónapja fennálló 

álmatlansága végett kialakuló szeme alatti sötét karikák 

ellensúlyozták a fiatalos adottságokat. Megtörölközött, majd az 

előszobába sétált. Magára kanyarította a kabátját, s kilépett az ajtón 

- egy fehér bolyhos papucsban.  

Lelkiekben már felkészült a látványra, mely fogadni fogja. Nem 

egyszer látott már ehhez hasonlót, s biztos volt benne, hogy nem is 

utoljára.  
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- Ó, szép jó napot kívánok, Debra! Hogy van ilyen szép, téli 

reggelen? - üdvözölte a bérház földszintjén belé botló postásnőt. - 

Minden rendben van? - érdeklődött a kövérkés, alacsony, mindig is 

jó kedélyű asszony szokásosnál is mélyebb ráncait fürkészve. - 

Zaklatottnak tűnik. 

- Itt ki nem zaklatott, úgy mégis? Tudja milyen életveszélyes 

mostanában egy postás élete? Azt az utat, amit eddig négy óra alatt 

tettem meg, most megteszem két óra alatt. Szinte száguldok a 

városban. 

- Ez jó hír, a testmozgás nagyon hasznos - eresztett el egy halvány, 

keserű mosolyt Paul, melyre válaszul csak egy lesújtó pillantást 

kapott.  

- Nem tudná megfékezni ezt az őrületet, igazgató úr? Látja, más 

nem képes rá! 

- Mint ahogy azt ön is tudja, egy jó ideje már nem vagyok igazgató. 

Ne akarja tudni, hány telefonhívást, SMS-t és levelet kapok 

ismerősöktől, ismeretlenektől… Egyszerűen az az igazság, hogy 

megkötötték a kezem, így nem tehetek semmit - az asszony 

elkeseredett ábrázatát látván hozzátette: - Ennek ellenére ők a 

betegeim maradnak, ezért úgy érzem, felelősséggel tartozom értük, 

és persze azokért az emberekért, akik életét megkeserítik. Higgye 

el, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy normalizálódjanak az 

állapotok! Viszont a másfél szobás lakásomba nem fogadhatom be 
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mind a harminc főt… Mindenki csak ujjal mutogat: a kórház a 

hajléktalanszállóra, az a munkásszállóra, ésígytovább.  

- Miért kellett egyáltalán bezáratni az elmegyógyintézetet? Sokan 

azt mondják azért, hogy a polgármester bevásárlóközpontot 

építhessen a helyére. 

- Nem, nem lesz ott semmi, ezt tőle tudom. Egy üres épület marad, 

nem több.  

- Akkor meg? 

- Mindannyiunk kedvenc polgármestere váltig állította, hogy nem 

szükséges egy elmegyógyintézetbe ölni a város pénzét, miután 

sorozatos látogatásai alkalmával azt tapasztalta, hogy a betegeink 

valójában nem is betegek. Megannyi orvosi lelet, zárójelentés 

bemutatása, hatóságokra járogatások, hiábavaló veszekedések, 

észérvek felsorakoztatása vette kezdetét részünkről, mellyel 

bizonyítani kívántuk igazunkat. Minden követ megmozgattunk, de 

látja, feleslegesen - fújta ki szaggatottan a levegőt. A hölgy 

elképedve hallgatta a rövid történetet olyannyira, hogy még a száját 

is nyitva felejtette. Paul tudta, hogy egy vérbeli pletykafészekkel állt 

szemben, kinek búcsúzásukat követően az lesz az első dolga, hogy 

minden egyes embernek – akivel csak beszélgetésbe elegyedik - 

átadja majd a tőle szerzett, új információkat. A férfi ezt egyáltalán 

nem bánta sőt, épp ezért is mondta el az asszonynak. "Jó, ha 

mindenki tisztában van a tényekkel", gondolta. - Nos, nem is 
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rabolnám tovább a drága idejét. Megyek, megnézem mi a helyzet 

odakint. Vigyázzon magára! 

- Rendben, igyekszem. Maga is legyen óvatos! 

 

Nem telt bele sok időbe, mire a kisváros aznap is megmutatta, 

milyen is a fenekestül felfordult oldala: ugyanis amint kitette a lábát 

a házból, egy fülsértően éles jajveszékelésre lett figyelmes. Paul 

rezzenéstelen arccal tartott a hang irányába, remélvén, hogy nem 

tárul majd a szeme elé egyetlen súlyos testi sértés látványa sem. 

Gyors léptekkel végigszáguldott hát a macskaköves, szűk utcákon, 

majd ahogyan szélesedtek az utcák, úgy tudta, hogy közel van már 

a tér, mely felől a megállás nélküli sikoltást és jajgatást hallotta.  

 

Paul mindig is a hőn szeretett szülővárosában élt, egy igazi kis 

ékszerdobozban. Soha nem is akart elköltözni onnan annak 

ellenére, hogy hosszú évek óta szülei, nővére, és távolabbi rokonai 

mind a fővárosban éltek. Öt évvel ezelőtt került az 

elmegyógyintézetbe, mint igazgatóhelyettes, majd a sokat 

betegeskedő, idős igazgató halála után átvette a posztját. Tiszta 

szívéből szerette a munkáját: segíteni a társadalom által kirekesztett 

embereken. Kedveskedni akár egy jó szóval, akár egy érintéssel, 

simogatással azoknak, akiktől olyannyira iszonyodtak még a saját 

családtagjaik is, hogy maguk a betegek sem tudták, mennyi ideje 



7 

 

nem kaptak már tőlük egy kis szeretetet. Paul nem a reménytelen 

elmebeteget látta bennük, hanem az embert. Az őszinte, tiszta szívű, 

érző embert, akit az elmezavar kerített hatalmába. Testvéreiként 

szerette az összes gondozottat olyannyira, hogy gyakran bent is 

aludt az intézeti irodájában. Annak ellenére, hogy még éjjel is 

szakképzett gondozók vették körül az ápoltakat, nyugodtabb volt, 

ha egy karnyújtásnyira érezte magát a betegektől, hiszen egész 

gyakori jelenség volt náluk az "akció". Intézményi körökben 

akciónak nevezték azt, amikor például egy beteg visítása szelte 

ketté a levegőt, éjnek évadján. Paul - mivel az évek alatt sikerült 

elsajátítania az éberen alvás mesterségét – szeme olyankor 

kipattant, s kiugorva ágyából, rögvest a betegnél termett. Szükség is 

volt rá, hiszen bár a személyzet  nélküle is képes lett volna úrrá 

lenni a helyzeten, mégis csak neki sikerült nyugtató injekció nélkül 

lecsillapítani a pácienst. Hogy mindezt hogy érte el? A határtalan 

nyugalmával és szeretetével, melyet érzett a bőszen rúgkapáló, 

üvöltéstől ellilult fejű, kidagadt, vastag nyaki erekkel rendelkező 

beteg iránt. Egy-egy ijesztő eset alkalmával jobbnak látta, ha szobát 

cserél a legközelebbi nővérszobában felügyelő ápolónővel, hogy a 

biztonság kedvéért még közelebb legyen az aznap éjjeli 

rendbontóhoz.  

Amikor a polgármester sarokba szorította őt, és ellehetetlenítette 

az elmegyógyintézet további működését, úgy érezte, mintha 
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kettéhasadt volna a szíve. Egyszerűen nem bírta feldolgozni, hogy 

mindazon betegeket, akikért éjt nappallá téve dolgozott, akikért a 

magánéletét félredobva minden figyelmét rájuk szentelte, azon 

bizonyos rettegett június tizenötödikétől kezdve többé már nem 

kezelhette. Nem hallgathatta többé a skizofrén Karen mesélését az 

életéről, és soha nem kártyázhatott már a piromániás Ryannel. A 

paranoiás Sarah-val nem elemezhette többé a nő legutóbbi, 

gyönyörű versét, továbbá nem hallgathatta a fülnek oly kellemes 

csengésű kacajait. Nyáron a hisztériás Ruth-tal többé nem mehetett 

ki sétálni a napsütötte udvarra, a hipochondriás, filozófiáért 

rajongó Brendon pedig már nem boncolhatott neki egy számára 

fontos témát sem.  

Nem fért a fejébe, hogy a város feje miért állította oly határozottan, 

hogy mindezen emberek makk egészségesek voltak. Gyógyszerek 

hatása alatt álltak, keményen foglalkoztatták őket az intézményben, 

az ország kiemelkedően tehetséges szakembereinek kezei között 

élték a mindennapjaikat, mellyel sikerült mindannyiuk betegségét 

kordában tartani. Jeremy Kidd, a város polgármestere egy 

felelőtlen ember volt, akit felelőssé lehetett tenni azért, amiért a 

város a feje tetejére állt, és amiért Paul elszakadt a harminc beteget 

számláló intézetbeli családjától. Ha Jeremy vissza akarta volna 

fordítani a történteket, akkor sem lett volna rá lehetősége, hiszen 

minden gondozó elköltözött, és - ezt Paul biztos forrásból tudta - 
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vissza sem akartak jönni. Szó sem volt arról, hogy nem érintette 

meg őket a betegek és a lakosság sorsa: a kialakult állapotok miatt 

sokalltak be, mely miatt elbocsájtották őket a munkahelyükről. 

Ennek ellenére bár kevésbé hatékonyan, de meg lehetett volna 

oldani a problémát, azonban Paul határozottan tudta: Jeremy 

olyannyira makacs személyiséggel bírt, hogy a tébolyda soha nem 

nyitja meg újra a kapuit. Bármit megtesz majd a polgármester, akár 

könyörög is Paulnak, de a döntését nem fogja megmásítani. Hogy 

az elmegyógyintézet egykori igazgatója miért volt annyira biztos 

abban, hogy az intézetnek örökre búcsút mondhatnak? Mert úgy 

ismerte a város fejét, mint a tenyerét - hiszen két évtizeden 

keresztül ő volt a legjobb barátja. 

 

Nem tellett sok időbe, mire megpillantotta a riadalom okozóját: a 

tér szélén, egy padnál rikoltozott egy, már jócskán idős korba lépett 

asszony, körülötte pedig egy férfi összefüggéstelen, már-már 

vitustáncra hasonlító mozdulatsort ejtett. Bár Paul még messze volt 

tőlük, mégis látni vélte a hölgy félelemtől eltorzult arckifejezését. 

Megszaporázta hát lépteit - amennyire csak engedte a jeges, 

csúszós macskakövön a bolyhos szobapapucsának sima talpa -, 

közben pedig hangos, határozott parancsokat kiáltott a kócos, 

barna, rövid hajjal és nagy, zöld szemekkel rendelkező férfinek: 

- Gyere hozzám! Hagyd abba! Ne bántsd! 
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- Uram, segítsen! - a vastag szőrmebundát viselő, csontsovány 

hölgy a mellkasára szorította a kezét, hogy annak hullámzását 

megfékezze.  

- Kérem, nyugodjon le! Ha megérzi a rémületét, még idegesebb 

lesz! - sietett megformálni a szavakat. Amint tíz méteren belül 

került a pároshoz, tisztán látta, mi történt: a hölgy szürke 

szövettáskáját lángnyelvek borították. Mellette heverő két, 

zöldségekkel dugig tömött reklámtáskája szintén erre a sorsra 

jutott: a műanyag teljes egészben egy-egy nagy fej káposztára, egy 

halom répára, és további zöldségekre olvadt.  

Paul most szólásra nyitotta a száját, mivel kérdőre kívánta vonni 

Ryant, a néhai piromániás betegét, azonban hangot már nem adott 

ki a torkán, hiszen belátta: a szeme elé táruló látvány jobban leírta a 

történteket, mint ahogy azt bárki más elmondhatta volna a 

számára. 

Ryan most veszett módjára fel s alá rohangált a tűz körül. Két 

karját a magasba lendítette, és ide-oda csapkodni kezdte saját 

magát, mintha csak egy had képzeletbeli darazsat akarna 

elhessegetni maga körül.  

- A táskámban van minden iratom és az összes megtakarított 

pénzem. Épp a takarékba akartam bevinni… - zihálta 

kétségbeesetten a hölgy.  
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Paul tapasztalt volt, így sikerült megőriznie a hidegvérét. Mivel úgy 

látta, hogy az asszonynak az ijedtségen kívül komolyabb baja nem 

történt, és Ryan kizárva a külvilágot, magával volt elfoglalva, 

azonnal meghozta a döntést: először is minél előbb el kell oltani a 

tüzet. Segítséget tudta, hogy nemigen kapna, víz nem volt nála, így 

hát azonnal lekapta a kabátját, s ráborítva a lángokra, csillapítani 

kezdte a tüzet. Bízott benne, hogy az asszony valamennyi kis 

vagyonát és iratát sikerül majd megmentenie, s azok nem válnak a 

lángok martalékaivá.  

A tüzet pillanatok alatt eloltotta, ám a maradványokból úgy tűnt, 

hogy a táskák és azok tartalma már csak felismerhetetlenné vált 

fekete széndarabok és hamvak elegyeivé alakultak. "Sokba fog ez 

kerülni neked, Jeremy, ha kártérítést adsz az újabb pórul járt 

lakosnak", rándult meg Paul arcizma. 

Most a magában őrjöngő beteg felé fordult. Hiába szólította a 

teljes nevén, hiába próbálta felhívni magára a figyelmét, ő 

felismerhetetlen szavakat kántálva csapkodta magát, a külvilágról 

tudomást sem véve. Egykori gondozója elé állt, és egy határozott 

mozdulattal megragadta a vállát, arra késztetve a beteget, hogy 

farkasszemet nézzen vele. 

- Én vagyok az, Paul. Nyugodj meg, minden rendben van! 

Felismersz? A barátod vagyok. Csak jót akarok neked - Ryan 

mellkasa az asszonyéhoz hasonlóan hullámzott a heves 
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levegővételektől. Fél perc erejéig ködben úszott a tekintete, 

azonban amint Paul hangját felismerte, szemmel láthatóan teljesen 

megnyugodott.  

- Benyugtatózta? - tette fel a bátortalan kérdést a hölgy, melyre 

válaszul csak egy fejcsóválást kapott.  

- Úgy… hiányoztál… - nyögte Ryan, s könnyel telt szemével 

végignézett Paulon. Kitárta karját, hogy fájdalmasan szoros 

ölelésben részesítse ismerősét.  

- Én is örülök, hogy látlak. Nekem is nagyon hiányoztok - vallotta 

be őszintén. Paulnak a váratlanul kitisztult elméjű beteghez 

megannyi kérdése lett volna, azonban úgy vélte, először is útjára 

kellene bocsájtania az idős nőt, hátha fontosabb dolga is akadt, 

mint a kettejük közjátékának szemtanújává válni. - Jöjjön 

Asszonyom, ellátogatunk a Polgármesteri Hivatalba, hogy 

kártérítést kérjünk önnek! 

Így is lett: felnyalábolták a tűz maradványait egy, a tér kövén 

kallódó vászonzsákba, s Jeremy Kiddhez, a polgármester úrhoz 

vették a irányt.  

Út közben nem sok szó esett hármójuk között. Ryan valósággal 

úgy viselkedett Paullal, mintha szerelmi bájital hatása alá került 

volna: egyik karjával belekarolt, másikkal pedig olyannyira 

szorongatta az ujjait, hogy azok félő volt, menten eltörnek. A 

tulajdonától megfosztott asszony tőlük tisztes távolságban, 
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kimérten sétált. Szemmel láthatóan zaklatott és kétségbeesett volt. 

Kezeit magához húzva reszketett, s olykor a férfiak felé lesett attól 

tartva, hogy a beteg újabb rohamának részesévé válik - ám erre 

szerencséjére nem került sor. 

Beérve a hivatalba jóleső melegség ölelte őket körül, hiszen az 

épület olyan melegre volt felfűtve, amilyenre csak lehetett. Paul 

cinikusan felhúzta egyik szemöldökét: az elmegyógyintézet 

működésének utolsó hónapjaiban a fűtési időszak ellenére a város 

vezetősége elrendelte, hogy az intézetben maximum csak langyos 

lehet a radiátor. Az egykori igazgató tisztán emlékezett arra, 

hogyan kért a saját szüleitől meleg takarókat és pokrócokat annak 

érdekében, hogy az elmeotthon személyzete és betegei ne fázzanak 

éjjelente. A fülében csengtek édesanyja szomorú szavai: "nem 

ilyennek ismertem a barátodat, drága Kisfiam."  

- Üdvözlöm! Miben segíthetek önöknek? - érdeklődött kedvesen a 

fiatal recepciós hölgy. Paul válaszul csupán a köszöntését 

viszonozta, majd felcsörtetett harmadmagával a közelben kígyózó 

csigalépcső tetejére. Végighaladt a folyosón, melynek legvégén egy 

hatalmas, igényesen faragott, vastagon lakkozott tölgyfaajtó 

díszelgett. Hármat koppintott rá, majd megvárta, míg kinyitják azt.  

- Üdvözlöm! Miben segíthetek önöknek? - ismételte meg a 

recepciós kérdését a polgármester titkárnője, mintha csak egy előre 

betanult mondatot ejtett volna ki a száján.  
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- Jeremyhez jöttünk. 

- Úgy érti, Jeremy Kidd polgármester úrhoz - javította ki negédesen 

a szemüveges, szemtelenül vékony és fiatal hölgy. 

- Jeremyhez - ragaszkodott a megszólításhoz Paul.  

- Értem. És mit mondhatok neki, milyen ügyben keresik? - 

méregette a jövevényeket. Paul úgy érezte, kezd elfogyni a türelme. 

- Elég a formaságokból! Ne mondjon neki semmit, majd én 

közlöm vele, amit szeretnék! - azzal tenyerét az ajtóra tapasztotta, 

erős nyomást gyakorolt rá, melynek következtében az halk 

nyikorgás kíséretében teljesen kitárult előttük. A kis hölgy 

megilletődve ugrott odébb, miután a feldühödött férfi 

ellentmondást nem tűrve megindult előre, hogy keresztülcsörtessen 

a titkárnői irodán.  

Az illemmel mit sem törődve, kopogás nélkül tépte fel Jeremy 

irodájának ajtaját. Egy tágas, fehérre meszelt helyiségben találták 

magukat. A szoba közepén egy óriási, kerek tárgyalóasztal foglalt 

helyet. A sarkokban virágok ágaskodtak az ablakokon beszűrődő 

fény irányába, a falakon pedig eredeti, múlt századi festmények 

lógtak, melyeknek darabjai annyit érhettek, mint Paul lakása és 

autója együttvéve. 

- Lám, lám, lám - ráncolta össze a homlokát Paul, amikor meglátta 

egykori barátját, miközben munkaidejében egy számítógépes 

játékkal játszott.  
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- Ó… Üdvözlöm! Miben segíthetek önöknek? - kérdezte a 

sötétbarna, rövid hajú, testes férfi. Apró szemeivel zavarában 

szaporán pislogott, majd tüstént kilépett a programból. Kerek, 

kövér arca egy szempillantás alatt vörösre színeződött. 

- Jó napot! - bökte oda néhai barátja. - Engem ismer már, de hadd 

mutassam be, kikkel érkeztem: ő itt a bal oldalamon egy magára 

hagyott, súlyosan pszichés beteg, akit mivel kidobtak az 

elmegyógyintézetből, kezelés nélkül maradt, huszonkilenc hasonló 

sorsú társával az élen. Jobb oldalamon pedig az egyik szenvedő 

alanya a történteknek: a volt betegem rátámadt, és nem hogy csak 

halálra ijesztette őt, még fel is gyújtotta az értékeit. Hölgyem, 

kérem, mondja el, mi mindene lett oda! 

- Az összes megtakarított pénzem, amit a takarékba vittem volna. 

Nem merem otthon tartani, mert múlt héten az egyik 

elmeháborodott betört hozzám. Mivel egyedül élek, a szomszédok 

figyeltek fel a sikoltásaimra, és ők is vették le rólam a hisztérikázó 

nőt, aki rám vetette magát. Azt állította, én vagyok az édesanyja, és 

kérte, hogy fogadjam vissza. Nekem soha nem született 

gyermekem, így a férjem halála óta egyedül vagyok, mint az ujjam. 

Félek. A rendőrségen minderről beszámoltam, de azóta nem tettek 

további lépéseket az ügy érdekében - magyarázta hadarva. Paul 

érezte, hogy az asszony megragadva a felkínálkozó lehetőséget, az 

elmeotthon bezárása óta kialakult, témával kapcsolatos minden 
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sérelmét meg kívánta osztani a város vezetőjével. - Visszatérve a 

kérdésre: az összes pénzemen kívül minden iratom megsemmisült, 

nem beszélve a piacon vásárolt élelmiszerekről, melyek kétheti 

élelmemet szolgálták volna - Jeremy megjátszott fülig érő, széles 

mosolya, mellyel fogadta a vendégeit, az asszony beszéde alatt 

fokozatosan fagyott az arcára.  

- Értem, értem - harapott bele fontoskodóan az ajkába. Hátat 

fordított a társaságnak, és addig kutakodott az íróasztala fiókjának 

tartalmában, mígnem elő nem húzott egy tíz oldalas, összetűzött 

iratcsomagot, hogy átnyújthassa a idős hölgynek. - Kérem, fáradjon 

ki a titkárnőmhöz, és a segítségével töltse ezt ki! Biztosítom magát 

arról, hogy minden okozott kárát megtérítjük.  

- Köszönöm, de mi lesz velük? - itt bütykös mutatóujjával Ryanre 

bökött, ki épp vadul az orrát túrta. 

- Ne aggódjon, megoldjuk a problémát! 

- Fél éve ezt mondják - sóhajtotta, majd egy hálás pillantással 

megajándékozva Pault, távozott a szobából.  

Amint az ajtókilincs nyelve élesen kattant a zárban, az 

elmegyógyintézet hajdani igazgatója kérdőre vonta az előtte álló, 

karót nyelt személyt: 

- Már külön irat is szól a károkról? Nem lenne egyszerűbb, ha… 

- Nem, nem lenne - szakította félbe Jeremy, majd elfordulva a 

látogatóitól, zsebre tett kézzel kibámult a hatalmas ablakon. 
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- Remélem, belátja már, hogy tévedett! Gondolom, tisztában van 

azzal, hogy azért tűntek egészségeseknek a gondozottjaim, mert 

megfelelő kezelésben részesítettük őket - választ nem kapott, de 

nem is várt.  

Kis szünet beállta után Jeremy szólásra nyitotta a száját, azonban 

hang már nem jött ki a torkán, ugyanis a most szeme elé táruló 

látvány sóbálvánnyá változtatta: a beteg kibújt Paul szorításából, és 

egyenesen az iratoktól nehezedő íróasztal felé rohant. Zsebéből egy 

doboz gyufát rántott elő. Fél pillanat erejéig gyönyörködött a 

lángban, majd a hozzá legközelebb eső papírkötegre hajította. 

Ezután örömében ugrálni kezdett, és karjai ismét szabadon 

táncoltak. Paul nyomban a beteg mellett termett, és nyájasan, de 

határozottan lefogta őt. Ujjait lefejtette a doboz gyufáról, melyet 

aztán a sarokba hajított.  

Jeremy megkövülten állt a lángba borult íróasztala előtt. A tűzjelző 

kisvártatva bekapcsolt, és a jelenlévőknek nem várt zuhanyban lett 

részük. A hirtelen jött vízcseppek hadára Ryan lerázta magáról 

gondozóját, és önkívületi állapotba kerülve a földre vetette magát, 

majd ököllel ütni kezdte a saját fejét. 

- Ryan, azonnal fejezd be! Figyelj rám! - azzal Paul térdre 

ereszkedett, elkapta a beteg csuklóját, és a földre szorította azt. 

Közben a titkárnő is berontott az irodába, háta mögött a 
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kétségbeesett asszonnyal, kinek az addig már pislákoló lángok 

láttán rögvest a földre hullottak a kezében szorongatott papírlapok. 

A jelenlévők egy részén elhatalmasodott a pánik: a 

polgármesternek inába szállt a bátorsága, így a foltokban szenesre 

égett, bőszen füstölő asztal lapjára ugrott, titkárnője pedig 

rémületében sírva fakadt. Közben valaki hívta a tűzoltókat, akik 

nemsokára a helyiségben termettek, kezükben egy-egy tűzoltó 

készülékkel. Paul teljes erejével a földre szorította a hörgő, fejét a 

parkettába verő Ryant.  

- Jó napot, tűzoltó urak! Mint látják…, a tüzet sikeresen eloltottuk. 

Csak… egy kis baleset történt. Tudják, az egykori betegem 

piromániás…, és nem tudott uralkodni az indulatain - nyökögte, 

miközben az alatta rúgkapáló, falfehér arcú férfit igyekezett egy 

helyben maradásra késztetni. Nem látta a szakemberek 

arckifejezését, de biztosra vette, hogy összenéztek, sokatmondó 

pillantást váltottak egymással, s csak azután köszöntek el, 

szerencsésebb napokat kívánva. Paul végighallgatta a tűzoltók 

gumitalpú bakancsainak fokozatosan elhaló csikorgását, s csak 

azután szólalt meg: - Jeremy, remélem levonta a tanulságot! Ehhez 

hasonló eset nap mint nap előfordul a polgárokkal. 

- Mint ahogyan azt az előbb maga is mondta, ez csak egy kis 

baleset volt - vágott vissza a megszólított. 
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- Nem hiszem el, hogy a büszkesége és a csökönyössége miatt több 

ezer embernek kell szenvednie. A pszichés betegek szabad lábon 

járkálnak, és terrorizálnak mindenkit. Kis gyújtogatás, kis 

hisztérikus betörés…, de maga szerint itt ki is merült az esetleges 

problémák okozása? Ha azt hiszi, téved! Könnyen lehet, hogy 

holnapután nem egy táskát fognak felgyújtani, hanem éjnek 

évadján egy családi házat. Hogy nem egy kis ijedelem származik 

egy váratlan betörésből, hanem emberélet fog kockán forogni. 

Azonnal tegyen valamit! Üresen áll az az óriási, több szárnnyal 

rendelkező épület. Ugyan már, tegye félre a gyerekes versengését és 

a fölényeskedését, és TÉRJEN ÉSZHEZ! - az utolsó két szó már 

ordítva hagyta el a száját. A hirtelen hangerőváltásától Ryan 

megrezzent alatta, s nyomban abba is hagyta az ellenszegülést. Az 

egykori gondozó számára nem volt idegen a beteg viselkedése: 

olykor elég volt egy öblös, fülsértően hangos mondat a részéről, s 

máris kenyérre lehetett kenni azokat a pácienseket, akik azelőtt 

fékevesztetteknek tűntek.  

Paul kihasználva az alkalmat feltápászkodott, majd felsegítette a 

beteget is. Mélyen a csapzott, bőrig ázott polgármester szemébe 

nézett, kinek pechére még a méregdrága zakójából is csavarni 

lehetett a vizet. - Tartsa észben, amit mondtam! - levette szemét 

egykori barátjáról, majd a nők felé biccentett, s búcsúzásképp így 

szólt: - Hölgyeim! - azzal távozott, Ryannel az oldalán. 
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A csípős, hideg fuvallat úgy mardosta az arcát, mintha savval 

fröcskölték volna. Átázott ruhája valósággal a bőrére fagyott, ahogy 

a tér felé sétált, a beteg férfival karöltve. 

- Még mindig a számotokra kinevezett szállóban éltek? - a kérdésre 

Ryan egy rövidet bólintott. - Jól bánnak veletek, ugye? - 

fejcsóválás. - Az előírt gyógyszereiteket beszedetik veletek? - Paul 

gyomra összeszorult, mivel az átmeneti némaságot fogadó társának 

ajka kaján vigyorra húzódott. - Valamit tudnom kellene? - 

érdeklődött. A beteg válaszképp mélyen a zsebébe túrt, majd 

elővett egy nagy marék, különféle színű és formájú pirulát. Paul 

ereiben megfagyott a vér. Egy árva szót sem bírt kinyögni, csak 

minduntalan barátja markának tartalmára bámult. - Mindannyian 

ekképp szeditek be az orvosságokat? - Ryan egy félelmetes 

horkantást hallatott, s heves bólogatásba kezdett. - Ha most 

hazakísérlek, át fogsz öltözni, és ott is fogsz maradni? 

- Nem akarok. Nem jó ott - törte meg a rövid ideig tartó 

szótlanságát. - Ha fázunk, bemegyünk, de nappal az utcákon 

vagyunk. Nincs ki foglalkozzon velünk. Csak kaját, gyógyszereket 

és ágyat kapunk. Nem szeretek ott. Senki sem szeret ott.  

- Legalább van veletek valaki éjjel, aki gondotokat viseli? - előre félt 

a választól. 

- A-a, minket ők nem szeretnek.  
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- Értem - Paul fájdalmasan felsóhajtott. - Nem hagyhatom, hogy 

ilyen vizes ruhában legyél egész nap az utcán. Gyere, 

hazamegyünk.  

- Hozzád? - Ryan szeme kerekre tágult.  

- Igen. Kapsz meleg ruhát, eszünk valami finomat, beveszed a 

reggeli gyógyszereidet, és kitaláljuk, hogyan tovább - amint az 

utolsó szó is elhagyta a száját, beszélgetőpartnere futkározni 

kezdett körülötte.  

- Soha, soha, soha nem voltam még az igazgató úrnál! Juhé, juhé! - 

ujjongott, akárcsak egy ötéves kisgyermek, akivel a szülei közölték, 

hogy kap egy kiskutyát. Paul mosolyogva nyugtázta viselkedését, 

majd egy óvatlan pillanatban elkapta a beteg csurom vizes 

pulóverének csuklyáját, hogy eltérítse a helytelen irányból.  

- Hékás, arra megyünk! - mutatott a távolba vesző emeletes házak 

egyikére.  

 

Út közben Paul sorra vette magában, hol tartja lakásában a 

gyufákat, a gyertyákat, az öngyújtókat, s a további veszélyes, de 

Ryan számára annál csábítóbb tárgyakat. Megfogadta, hogy amint 

beér a lakhelyére, azon nyomban eldugja őket. "Még szerencse, 

hogy rezsóm van, és nem gáztűzhelyem", gondolta. Továbbá azt is 

hasznosnak vélte, ha még a bejárati ajtónál megmotozza az 

ugyancsak harmincas éveiben járó férfit. 
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- Jó lesz már hazamenni a meleg lakásba, ugye? - nézett a vacogó 

fogú férfire, aki olyannyira átfagyott már, hogy még a száját sem 

kívánta kinyitni, nehogy tüdejébe szökjön a jéghideg levegő. - Csak 

meg ne betegedjünk - morfondírozott félhangosan Paul. - Te 

jóságos ég! - adott hangot döbbenetének, amikor meglátta az 

otthonát szolgáló háztömb előtt hömpölygő tömeget. - Ezt nem 

lehet… Hogyan… - fogta a fejét. Ryan felkiáltott a boldogságtól, s 

vadul tapsolni kezdett. Paul végighordta szemét mind a 

huszonkilenc, bejárati ajtónál toporgó egykori gondozottján, s 

azokon a távolban fagyoskodó lakókon, akik a betegek jelenléte 

miatt nem mertek bemenni a saját otthonukba.  
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Különös mondatok 

 

- Nézzétek, ott vannak! - kiáltotta Sarah, majd betegtársai egy 

emberként fordultak abba az irányba, amerre mutatott. Paul 

megrökönyödve torpant meg, amint meglátta a feléjük száguldó 

tömeget. Örömében egy könnycsepp csordult ki a szeméből, mely 

félő volt, a zord időben menten ráfagy az arcára. Olyannyira 

hiányoztak neki mindannyian, hogy nem is tudta, melyikkőjüket 

ölelje hosszabban. Hihetetlenül nagy boldogság öntötte el a szívét, 

amint tudatosult benne, hogy barátai csakis azért fáztak odakint, 

hogy vele találkozhassanak.  

Nem arról volt szó, hogy az elmúlt hat hónap alatt egyszer sem 

látta valamennyijüket: hol ő kereste fel egy-egy néhai gondozott 

utcai törzshelyét, hol merő véletlenből futott velük össze, 

miközben boltba vagy hivatalba tartott. Hogy miért nem látogatta 

meg őket a számukra kinevezett szálláshelyen? Mert egykori 

barátja, Jeremy által a bíróság távoltartási végzésben részesítette őt, 

melynek lényege az volt, hogy nem léphet az állítólag meggyógyult 

személyek otthonát szolgáló épületbe. Bár semmiféle 

bűncselekményt nem követett el ellenük, mégsem lepődött meg a 

végzés láttán: tudta, hogy a polgármester ott tesz neki keresztbe, 
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ahol csak tud, valamint azt is, hogy bármit eltervez, azt meg is tudja 

valósítani, csak egy szavába kerül. 

- De jó látni benneteket! - ölelte magához Ruth-ot, Brendont, 

Ryant, Scottot és Jasont egyszerre.  

- Hiányzol nekünk! 

- Gyere vissza! 

- Nem jó nekünk ott! 

- Félünk éjjelente. Tegnap Lily nem hagyott minket aludni, mert 

állandóan visított. Azelőtt Jack őrült meg este, aztán Kate - 

panaszkodott Sarah. A fiatal, huszonévei végén járó nő az imént 

elhangzott mondataival kiharcolta magának Paul figyelmét. 

- Mi történt? - kíváncsiskodott aggodalommal teli hangon. 

- Csak a szokásos… De mi nem tudunk mit kezdeni ezekkel a 

kiakadásokkal - a molett nő vett egy mély levegőt, majd folytatta: - 

Múltkor Alex úgy belém harapott, hogy kiserkent a vérem - tűrte 

fel kabátjának ujját, hogy kivillantsa belilult végtagját. A hatalmas 

folt közepén tisztán kivehető volt betegtársa felső és alsó 

fogsorának nyoma, mely mentén egy-egy vékony, varas csík 

húzódott.  

Paul biztos volt benne, hogy eszméletlen állapotok uralkodhatnak a 

szálláshelyen, amikor beköszönt az este, és minden beteg hátat 

fordítva az utca érdekes világának, betér oda, hogy egyen egy 

keveset, és meleg takaró alatt hajthassa álomra a fejét. El sem 
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merte képzelni, mekkora kétségbeesést érezhetnek a többiek, 

amikor figyelmesek lesznek egyik társukra, ahogy rohama fogva ejti 

őt. Paul egy évvel ezelőtt, mintha csak megérezte volna a csúf 

jövőt, tudatosan tanítgatni kezdte őket: egy csendes napon gyűlést 

hívott össze, hogy bejelentse: attól a pillanattól kezdve őket is be 

kívánja vonni a személyzet feladatába. Azután valósággal úgy bánt 

velük, mint a pályájukat kezdő ápolókkal. Ezzel elérte, hogy egy-

egy nemes tettük után a betegek büszkék legyenek magukra, hiszen 

tudták: ők is részesei voltak az aznap felbőszült idegállapotú társuk 

lenyugtatatásában.  

Most lelki szemei előtt látta, hogy alkalmazzák egymaguk, 

szakemberi segítség nélkül a tőle ellesett fogásokat, praktikákat, 

annak érdekében, hogy egyikőjük testi épsége se sérüljön. A szíve 

elszorult. 

- Ez így nem mehet tovább - sütötte le a szemét, s agytekervényei 

minduntalan a probléma megoldásán dolgoztak. 

- E… Elnézést - hallatszódott kissé messziről egy egészen 

bátortalan, mély férfihang. Paul rögtön felismerte a hang forrását: a 

ház gondnoka szólalt meg. A köré gyűlt barátai feje fölött 

áttekintve hamarosan meg is pillantotta a nyugdíjas, botra 

támaszkodó urat. - Megtennék, hogy arrébb mennek? Mi itt 

mindannyian be szeretnénk menni a lakásainkba - az úr arca 

paprikavörössé színeződött, amint az egykori intézetigazgató 
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gondozottjainak tekintete is rá szegeződött. - Mi csak… - folytatta, 

de Paul észbe kapott, s nyomban félbeszakította őt: 

- Te jó ég, ne haragudjanak! Egykori betegeimet látván elkapott a 

pillanat heve. Természetesen odébb állunk, nem áll módunkban 

feltartani önöket - azzal kiszemelte a ház előtt elterülő kisebb, 

földes úttal tarkított park egy távolabbi pontját. A többiek egy szó 

nélkül követték őt. - Figyeljetek rám! - hordta végig tekintetét 

rajtuk. - Mint ahogy azt látjátok, Ryannel egy kis esőben volt 

részünk. Rettentően fázunk… Attól tartok, ha nem öltözünk át 

azonnal, és nem iszunk egy bögre forró teát, komoly betegség fog 

tanyát verni bennünk. Arra kérlek titeket, hogy menjetek vissza a 

szálláshelyetekre! - utolsó mondata után kétségbeesett morajlás 

zúgott fel.  

- Mi is veled akarunk teázni! Ha kell, mi is zuhany alá állunk, és 

kijövünk vizesen az utcára - fogalmazta meg mindannyiuk 

véleményét Debra. Paulnak akaratlanul is el kellett eresztenie egy 

mosolyt. 

- Engedjétek, hogy befejezzem a mondanivalóm! Tehát Ryannel 

felugrunk hozzám száraz ruhát húzni és teát inni, míg ti 

visszamentek a szállásra. Később követni fogunk titeket, és viszünk 

nektek is jó pár liter citromos, mézes teát. Mindannyian velem 

fogtok teázni, és olyan nagyot fogunk beszélgetni, mint még soha - 

kijelentését halk duruzsolás nyugtázta.  
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- És az a lap? - kérdezte egyikőjük. 

- Miféle lap? - értetlenkedett, majd amint rájött, mit takart az a 

bizonyos "lap" szó, további magyarázatot meg sem várva, folytatta: 

- A távoltartási végzés ettől a perctől kezdve nem érdekel. 

 

Úgy is lett, ahogy eltervezte: a köré csoportosuló tömeg 

örömittasan tovább állt - egyesek még hihetetlen gyorsasággal 

futásnak is iramodtak, hogy átmeneti otthonukban minél hamarabb 

felmelegíthessék elgémberedett tagjaikat. Paul és Ryan egy ideig 

elmerengve bámulta a távozó barátaikat, majd a farkasordító hideg 

őket is beterelte a melegbe. 

Paul örömmel vette észre, hogy társával madarat lehetne fogatni, 

olyannyira kibújt a bőréből, amikor átlépték lakásának küszöbét. 

Az előzőleg megmotozott személy úgy rácsodálkozott a lakás 

minden egyes szegletére, mintha életében nem látott volna 

hasonlót. Az egykori gondozó hagyta, hogy örömmámorban 

ússzon, s kihasználva az alkalmat, minden tűzgyújtásra alkalmas 

eszközt elrejtett egy kulcsra zárható fiókban. Elrejtő expedíciója 

kissé botladozva sikerült, hiszen olvadó félben lévő ujjai 

kivörösödtek, és kegyetlenül bizseregni kezdtek. Hasonlóképp 

érezhetett Ryan is, azonban az ő figyelmét olyannyira elterelte a 

szeme elé táruló látvány, hogy hirtelen jött fájdalmát valószínűleg 

figyelmen kívül hagyta.  



28 

 

Amint Paul kezéből kioldódott a kellemetlen érzés, sarkon fordult, 

hogy hálószobájában meleg ruhák után kutatva túrja fel a 

szekrényét. Nemsokára keze ügyébe akadt egy kék, kötött 

gyapjúpulóver és egy fekete farmer. Szerencséje volt, mert 

nagyjából egy mérete volt Ryannel. Amint visszatért a konyhába, 

nagy meglepetésben volt része: vendége egy széken ücsörögve 

figyelte, hogy a vízforralóba töltött vízből miképp robbannak szét 

szélsebesen az apró buborékok. Bár figyelmét lekötötte a forrásban 

lévő víz, egyik kezében két darab filtert szorongatott, a másikban 

pedig egy félbevágott citromot facsart ki a műanyag, piros 

citromfacsaróval.  

- Ejha, egész jól feltalálod magad itt nálam - lepődött meg Ryan 

találékonyságán és háziasságán.  

- Ugyanott tartod a teás dolgokat, ahol én tartottam a lakásomban, 

amikor még nem láttam ennyire szépnek a lángokat.  

- Biztos vagyok benne, hogy nagyon finom teát főzöl - jegyezte 

meg Paul, elengedve a füle mellett a magyarázatot. 

Idővel aztán megkérte Ryant, hogy vonuljon be a fürdőszobába, 

ahol kis mosakodást követően magára húzhatja a tiszta ruhákat, 

melyeket neki ajándékozott. Amint a ruhadarabok egykori gazdája 

kimondta az "ajándék" szót, a beteg köszönetképpen egy óriási 

ölelésben részesítette őt, majd kezében a kincsekkel becsukta maga 

után a fürdőszoba ajtaját.  
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Paul most elsétált az étkezőasztal mellett, melyen ott árválkodott a 

reggeli kávéja, a maradék, megszáradt pirítósa és rántottája. 

Vágyakozó tekintettel nézett rájuk, amint üres gyomra kordult egy 

nagyot. Bambulásának egy, az elméjének mélyéről jövő 

összerezzenés vetett véget. Mivel a rend és a tisztaság híve volt, 

nem szerette volna felfordultan hagyni a lakását. Rutinosan 

takarítani kezdett hát, miközben négy darab, öt literes, erős, 

műanyag palackokba töltötte a már kész teát. Mindig is tudta, hogy 

valamikor szüksége lesz rájuk, ezért sem hagyta, hogy édesanyja 

egy látogatása során meggyőzze őt azok haszontalanságáról. 

Eltartott egy darabig, míg a négy, tetején fogantyúval ellátott 

palackot megtöltötte finom, hevesen gőzölgő folyadékkal, de nem 

bánta a vele járó hosszas pepecselést: tudta, hogy tökéletes célt 

szolgál majd a hidegtől meggyötört belső szerveiknek.  

Az idő múlásával, Paulon egyre inkább elhatalmasodott az 

aggodalom a halkan neszelő Ryan miatt, hiszen már vagy egy órája 

be volt zárkózva a fürdőszobába. Tüstént sorra vette, mi mindenen 

akadhatott meg vendége szeme a helyiségben. A torkában 

dobogott a szíve, amikor átsuhant az agyán azon bizonyos 

gondolat, hogy talán emlékezete most az egyszer elpártolt tőle, s 

mégis elöl hagyott egy tűzgyújtásra alkalmas eszközt vagy bármi 

mást, mellyel a beteg kárt tehetne magában és környezetében. 
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- Minden rendben van? - érdeklődött. Kérdésére a folyamatos nesz 

sebessége felerősödött. Igyekezett hegyezni a fülét, hogy 

megállapítsa, mégis mi köthette le a férfi figyelmét, s min 

ügyködhetett annyira, hogy még szavai is süket fülekre találjanak. 

"A gyógyszeres szekrényemet elfelejtettem kulcsra zárni", ütött 

szöget a fejében a fájdalmas felismerés. "Remélem, csak kutakodik, 

és nem csinál semmi őrültséget." Most igyekezett még jobban 

fülelni, azonban be kellett látnia: puffanásokon, szapora 

matatásokon kívül nemigen hallott más zajt. Mivel a lárma alapján 

nem tudta elképzelni, mi történhetett az ajtó túloldalán, ismét 

kérdéseket tett fel: - Kinyitnád nekem az ajtót? Nem sérültél meg? 

Ryan, hallasz engem? Most bemegyek, jó? Nyitom az ajtót - Paul 

adott pillanatban őszintén örült annak, hogy a lakásában a bejárati 

ajtón kívül egyetlen ajtó sem rendelkezett kulccsal. Lelkiekben 

felkészült egy gyógyszerektől túladagolt vagy egy pengével 

felhasított húsú felnőtt látványára. - Te meg mit csinálsz? - 

rökönyödött meg, amint meglátta a férfit. Mikor tudatosult benne, 

hogy szó sincs veszélyről, elnevette magát. Minden jel arra utalt, 

hogy Ryan igyekezett felrángatni combjára a kapott 

farmernadrágot, azonban annak ülep része már a térde fölött 

megakadt. Hogy mégis a ruhadarabba sikerüljön préselnie magát, 

apró szökdécselésbe kezdett, melynek hangja a lábtörlőn tompa 

dübörgéssé alakult.  
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- Nem… akartalak… megbántani, hogy… nem… lett jó - lihegte, 

majd abbahagyta az ugrálást, és megannyi izzadságcseppet törölt le 

a homlokáról.  

 

Fél óra múlva már az ónos eső végett jégpáncéllal borított 

sétálóutcán lépkedtek, kezükben a nehéz palackokkal, hasukban 

egy-egy pohárnyi meleg teával. Út közben még beugrottak a 

pékségbe pogácsákat venni, nehogy este valaki ne tudjon elaludni a 

másik mérgesen morgó gyomrától.  

A betegek szálláshelyét a várostól távol eső, erdővel szegélyezett, 

üresen álló gyárépület képezte. Paul egészen kicsi volt, amikor 

utoljára ott járt: történetesen az általános iskola ötödik osztályának 

volt a diákja, amikor is egy gyárlátogatás keretében betekintést 

nyerhetett az ott serénykedő varrónők munkájába - a dolgozók 

házi szövetpapucsokat varrtak, s a látogatás végén pedig minden 

gyermeknek készítettek egyet. Pontosan negyven évig működött az 

üzem, aztán beköszöntött az ínségesebb időszak, és a papucsgyár 

végleg bezárta kapuit.  

Belépve a csarnokba, a neon vakító fénye égette a retináját. Amint 

szeme hozzászokott a váratlanul jött világossághoz, fellélegezve 

nyugtázta, hogy a csatatérhez hasonlító helyiség - melyet elképzelt a 

szállásról - valójában nem is létezett. Helyette gondosan beágyazott 

vaságyak gyűrűztek egy jókora kör alakú, szabad tér körül. A magas 
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gyári ablakokat bordó függönyök varázsolták szebbé. A gyári 

berendezéseket - melyeket Paul kiskorában látott - több mint 

valószínű, hogy tulajdonosa magával vitte az oly sok asszonyt 

foglalkoztató munkahely megszűntével. A betegek egykori 

gondozója egészen addig meg volt győződve arról, hogy a 

csarnokban nem biztosították a fűtést, ám ez esetben is pozitívan 

kellett csalódnia: bár nem lehetett rövid ujjúra vetkőzni, de 

kellemesen langyos volt az idő. Az előtérbe lépve látni vélt 

mosdókat és zuhanyzókat, a csarnok egyik sarkában pedig egy 

nagyobb konyha volt beépítve, hosszú asztallal és székekkel. 

Barátaira pillantott, kik egytől egyig a saját ágyaikon ültek, s onnan 

fogadták hangos üdvrivalgással az érkezőket.  

- Nem hiszek a szememnek - hüledezett Paul. - Tudtam, hogy nem 

vagytok rendetlen társaság, de ez felülmúlja az elképzeléseimet - 

azzal beletúrt szőke, rövid hajába.  

- Tetszik? - kíváncsiskodott Jason, további dicséretekben 

reménykedve. 

- Mi az hogy! 

- Míg távol voltatok, gyorsan összepakoltunk, mert tudtuk, hogy 

szereted a rendet - kotyogta el titkukat Karen, melyet nagy 

valószínűséggel nyomban meg is bánt, hiszen túlzott őszinteségéért 

huszonkilenc fő torkollta le egyszerre.  
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Paul maga sem tudta megmondani, mikor volt olyannyira 

felszabadult, mint akkor, a betegei körében. Annyira éhezett már az 

általuk kapott szeretetre, hogy ha nem úgy alakult volna a nap, ő 

maga látogatott volna el a lakhelyükre. Emellett határozottan tudta 

azt is, hogy a körülötte csoportosuló személyeknek is szükségük 

volt rá, Paulra.  

Az ágyak szegélyezte nagy teret kihasználva egy jókora kört 

alkotva, párnákra ültek. Középen egy tálban pogácsák kínálták 

magukat, a teával csordultig teli poharaikat pedig mindenki maga 

mellett tartotta. Paul mellett szorosan Ryan ült. A szeme sarkából 

látta, hogy a beteg férfi leste minden egyes apró mozdulatát. A 

néhai elmegyógyintézet vezetőjének ez egy cseppet sem volt 

feszélyező érzés, hiszen megszokta a piromániás beteg efféle 

viselkedését. Ha egy idegen ember magánszféráját lépné túl 

ekképp, több mint valószínű, hogy sikítva futásnak iramodna attól 

tartva, hogy Ryan unalmában fel kívánja őt gyújtani. Paul 

természetesen az öt év alatt bőven kiismerte a betegeket, így az 

efféle képzelgések meg sem fordultak a fejében. 

- Játsszunk valamit! - törte meg a hosszú, teaszörcsögéssel teli 

csendet. - Én egykoron mindegyikőtökkel sokat beszélgettem. 

Megosztottátok velem a múltatok történetét, jövőbeli céljaitokat, 

továbbá bemutattátok nekem, milyen hobbikat űztök 

legszívesebben. Azonban nem biztos, hogy ti is mindent tudtok a 
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másikról. Harmincan vagytok itt. Szeretném, ha nem csak egy-két 

barátja lenne egy embernek, hanem a lehető legtöbb. Abban 

reménykedem, ha kitárulkoztok egy kicsit, a többiek jobban 

megismernek titeket, így könnyebben nyitnak majd felétek. 

Örülnék neki, ha ez egy összetartó, sziklaszilárd csapat lenne - 

szavaira halk, izgatott sugdolózás érkezett válaszul. - Bármit 

mondhattok, amit csak szeretnétek. Benne vagytok? - kérdezte, 

megerősítést várva. Ryan heves bólogatásba kezdett, majd 

elkacagta magát. A többiek bár visszafogottabban, de osztották a 

férfi beleegyezését. - Kezdem én - egyenesedett ki ültében az 

egykori gondozó. - Paul vagyok, harminchárom éves. Ebben a 

városban nőttem fel. Mivel ha el kell utaznom hosszabb időszakra 

innen, hamar elég súlyos honvágyam lesz, ezért úgy döntöttem, 

hogy itt fogom leélni az életem. Huszonévesen elvégeztem az 

orvosi egyetemet, és pszichiáterré váltam. Egyetem alatt a 

gyakorlatomat a helyi kórházban töltöttem. Jó néhányatokkal 

abban az időszakban is találkoztam. Aztán megnyitották az 

elmegyógyintézetet, ahol ti is éltetek. Ahogy telt az idő, úgy 

tudatosult bennem, hogy ott szeretnék dolgozni. Valahogy tudtam, 

hogy különlegesebbek vagytok bárki másnál. Egy szép napon aztán 

megláttam az újságban, hogy az elmegyógyintézet állást hirdet. 

Jelentkeztem, felvételt nyertem, és másnap már munkába is álltam. 

Nem bántam meg, hogy így döntöttem, hiszen ha nem így lenne, 
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most nem ülnék köztetek. Bár a párkapcsolataimban nem voltam 

sikeres, munkámban már annál inkább… Mit is mondhatnék 

még… Persze, a célok… Jövőbeli célom, hogy visszaállítsuk azon 

állapotokat, melyeket élvezhettünk az intézet fénykorában - 

beszédét mérsékelt fészkelődés követte. 

- A polgármester miért ilyen? Azt mondtad, valamikor még legjobb 

barátok voltatok… Mi történt? - tette fel a kérdést Theresa. 

- Igen, hosszú éveken át barátok voltunk. Általános iskola felső 

tagozatától egy osztályban jártunk. Tizenegy évesen került szüleivel 

és nagyanyjával ebbe a városba. Mivel itt még ismerőse sem akadt, 

számomra pedig egész kellemes társaságnak bizonyult, a baráti 

körömbe fogadtam. Ahogy idősödtünk, rengeteg koncerten, 

házibuliban vettünk részt. Hamar a legjobb barátommá vált, így a 

huszonötödik születésnapját én magam szerveztem meg, a 

lakásomban. Az összes, számára kedves embert meghívtam, hogy 

együtt ünnepelhessenek velünk. Mikor a tortaátadás következett, 

mindenkit arra kértem, keresse meg az asztalon kihelyezett kis 

névkártyákon a saját nevét, és foglaljon helyet. Így is lett. Amikor 

mindenki leült, kihoztam a konyhából a tortát, melynek kellős 

közepén egy égő, torta-tűzijáték virított. Ezzel nem is lett volna 

gond, csak a tűzijáték valószínűleg selejt volt, mert nem tellett bele 

fél percbe, és az egész, általam nagy gonddal sütött, díszített torta 

egy az egyben felrobbant. A tortacafatok teljes egészében 
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beterítették Jeremyt, és a katasztrófába torkolló szülinapnak még 

nem volt vége: a mögötte álló, étkészleteimmel telezsúfolt polcom 

pont abban a pillanatban gondolta úgy, hogy megszakítja a fallal 

való bensőséges kapcsolatát, amikor Jeremy a helyén ült, s a 

cukormázat törölgette ki a szeméből. Mondanom sem kell: a polc 

egyik foka tarkón vágta őt, így azonnal elájult. Még a 

mentőtiszteknek sem sikerült visszahozni őt ájult állapotából. 

Három hónapig kómában feküdt, majd váratlanul felébredt. 

Hihetetlenül megörültem a felépülésének, hiszen minden nap 

meglátogattam őt, hogy felolvassak neki a kedvenc könyvéből, 

bízva abban, hogy hallja és megérti a beszédemet. Miután 

felébredt, teljes mértékben elzárkózott a közeledésemtől, és 

kijelentette, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy 

meglakoljak a tettemért. Mint látjátok, sikerült is neki. 

- De hát véletlen volt - tárta szét a karját Theresa.  

- Én, és azon bizonyos napon meghívott vendégek is ezt próbáltuk 

neki bizonygatni, de hajthatatlan volt. Nincs mit tenni… 

Balszerencsétlenségem odáig vezetett, hogy elveszítettem a legjobb 

barátomat. De ha csak engem büntetne… Viszont velem együtt 

még ti és az egész lakosság is szenved - Ryan erre csendesen 

hümmögni kezdett mellette. - Rendben, úgy érzem, kibeszéltem 

magam - csapta össze kezét Paul. - Menjünk az óramutató járásával 

megegyező irányba! Ryan, van kedved átvenni a szót? - a 
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megszólított a neve hallatán összerezzent, és fülei tűzvörössé 

színeződtek. Idegesen tördelni kezdte remegő kezét, majd előre-

hátra dülöngélni kezdett ültében. A fejét szaporán csóválva, alig 

érthetően motyogott valamit. - Minden rendben van? - érdeklődött 

aggódva Paul, ügyelve arra, hogy kérdését csakis Ryan hallja.  

- Nem merek beszélni… Lámpalázas vagyok… - homloka 

gyöngyözött az izzadságcseppektől, vérnyomása szemmel láthatóan 

az egekbe szökött.  

- Semmi baj! Itt vagyok melletted, és segítek - jelentette ki olyan 

nyugodt hangnemben, amennyire csak tőle tellett. Mivel Ryan az 

egyik karjával a háta mögött támasztotta magát, Paul titokban a 

beteg remegő kezére fektette a sajátját, majd nyugtatásképp 

simogatni kezdte. Egy külső szemlélőnek megakadhatna a szeme 

Paul e cselekedetén, sőt, még kételkedne is a nemi identitása felől, 

azonban az egykori elmeotthon igazgatója tapasztalatból tudta, 

hogy egy apró gesztus sokszor csodákra képes.  

- Ryan vagyok, harminc éves… - kezdte bátortalanul. - Nem itt 

nőttem fel. Csak akkor kerültem ide, amikor az intézetbe 

költöztem…, aminek már öt éve - itt rövid szünetet tartott, hogy 

normalizálja felszökött pulzusát. Paul tisztán emlékezett arra, hogy 

Ryant az intézetbe az ő első munkanapján vették fel. Maga előtt 

látta a férfi kétségbeesett arckifejezését és a mélységes fájdalmat a 

tekintetében. A mesélő kisvártatva folytatta: - Az iskolában nem 
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voltak barátaim. Egy szál sem… Nem is szerettem oda járni. 

Gimnázium után tűzoltónak tanultam, mert mindig is vonzottak a 

szép, színes lángocskák - itt félelmetesen, horkantva eleresztett egy 

nevetést, mire Paul megborzongott. - Kitanultam a szakmát, és pár 

hónapig oltottam is a tüzet. Aztán valami bekattant, és már nem 

oltani akartam a tüzet, hanem gyújtani. Porig égettem a családi 

házunkat, és a szomszédjaim házát is. Nem halt meg senki. Nem a 

gyilkolás volt a célom. Hiába mondom, senki sem hisz nekem. 

Csak tetszik a színe és a csalogató mozgása. Szerintem emiatt sem 

akarnak velem barátkozni az emberek… Pedig én nem bántok 

senkit… Soha nem bántottam senkit… - azzal zavartan egykori 

gondozójára nézett jelezvén, hogy elmondta, amit szeretett volna. 

Paul felemelte ujjait a beszélő kezéről, majd így szólt:  

- Köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, nagyon 

ügyes voltál! Karen, te következel, ha van hozzá kedved! - a 

megnevezett skizofrén nő köztudottan szeretett magáról beszélni, 

így nem esett nehezére szólásra nyitni a száját: 

- Karen vagyok, huszonhat éves - nézett zavartan maga köré, 

félelemtől kitágult pupillákkal. Paul tudta, hogy a betegsége miatt 

tette ezt, nem pedig a lámpaláz miatt. Csapzott, csomós, hosszú 

haját előre tűrte, s csak azután folytatta. - Csak az általános iskolát 

jártam ki, nem bírtam többet. Tizenévesen láttam meg a 

gonoszokat magam körül. Most is itt vannak. Az egyik a hátam 



39 

 

mögött van, és épp engem bámul - azzal rettegve a háta mögé 

pillantott. - Szükségük van rám, nélkülem nem tudnának létezni. 

Próbáltam őket elzavarni, de nem mennek el, mert nélkülem egy 

senkik lennének. Bárcsak ne akarnának bántani! Szívesen 

barátkoznék velük, de ők rosszat akarnak nekem. Nagyon 

rosszat… És én félek tőlük - hadarta, görcsbe rándult arcizmokkal. 

Szemgolyói vadul mozogtak, egy másodperc erejéig sem pihentette 

őket. 

Bekövetkezett az, amitől Paul leginkább tartott. A beszélgetős 

játékkal csupán az volt a célja, hogy a betegek jobban megnyíljanak 

egymás előtt, nem pedig az, hogy a beszélő halálra rémissze a 

többieket. Utólag belátta, hogy nagy ostobaság volt a részéről ez a 

fajta játék kitalálása, de már nem tudott mit tenni. Tartva a káosz 

kirobbanásától, lopva a kör tagjaira sandított. Megrökönyödve 

tapasztalta, hogy ábrázatuk inkább együttérzést tükrözött, semmint 

rémületet.  

- Ne aggódj, itt mindenki tudja, miket látsz! Ne félj tőlük, 

egyáltalán nem akarnak bántani! - ölelte meg Karent a mellette ülő 

Alex. 

- Igen, hozzám is szólnak. Én örülök neki - kontrázott rá Alexre 

Scott, ki ezután egy egész pogácsát tömött a szájába. A Karenhez 

intézett szavak hatására az érintett lány gondterhelt arca egy 

árnyalatnyival kisimultabbá vált.  
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- Muszáj kivárni a soromat? Úgy el akarom mondani a 

történetemet - nyafogta Brendon, aki olyannyira szenvedett a 

hipochondriában, hogy betegsége miatti viselkedése a normális 

polgári élettel összeegyeztethetetlen volt. Miután a társaság 

engedélyt adott számára a meséléshez, kis gondolkodási időt 

követően hozzá is fogott: - Brendon vagyok, ötvenhét éves. Öt 

éves voltam, amikor a három éves kistestvérem meghalt 

tüdőgyulladásban. Szüleimmel nem bírtunk továbbra is abban a 

házban élni, ahol megtörtént a tragédia, ezért jó messzire 

költöztünk: ide. Ahogy nőttem, úgy vettem észre magamon az 

elváltozásokat, különféle betegséget. Tudtam, hogy más vagyok, 

mint a többiek. Ifjúkoromban kortársaim önfeledten mentek 

szórakozni, de én nem tarthattam velük, mert állandóan gyötört 

valami nyavalya. De hogy én ne csak a rossz dolgokról beszéljek: jó 

néhány éve már annak, hogy rátaláltam életem értelmére, a 

filozófiára. Az általam ismert összes könyvet kiolvastam, úgyhogy 

most már csak ismételni tudok. Célom az, hogy magam is elismert 

filozófussá váljak - vigyorgott vágyakozva.  

- Érdekeseket mondtál, köszönjük! - bólintott elismerően Paul, 

majd a többiekhez intézte a szavait: - Mint ahogy azt hallhattátok, 

Brendon továbbfejlesztette a játékot, és bár megosztotta velünk a 

komor gyermekkorát is, mégis a végén igyekezett csak pozitív 

gondolatokat mondani nekünk. Ez egy nagyszerű ötlet volt a 
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részéről - a szóban forgó személy büszkén kihúzta magát. - Igaza is 

van: nem azért ültünk össze teázni, hogy a múltunk szomorú 

oldalát osszuk meg egymással. Azok csak lelomboznak minket 

ebben az amúgy is zord időben. Próbáljuk meg a nyomasztó 

gondolatainkat száműzni, és helyére pozitívokat csempészni! 

 

A csapat tagjai egészen estig meséltek történeteket, életüknek 

szebbik feléről. Bár sokan közülük megunták az egy helyben 

üldögélést, így egyéb elfoglaltságokat kerestek maguknak, mégis a 

későbbi beszélgetés hangulata felülmúlta a kezdetit. Mindenki 

szigorúan ügyelt arra, hogy amikor a saját betegségéről beszélt, 

akkor is annak csak a pozitív felét adja át a többieknek. A játék kis 

megváltoztatásának eredményeképpen a levegőben tapintani 

lehetett a felszabadultság érzését. Paul maga sem tudta, mikor 

érezte magát utoljára annyira jól, mint azon az estén. Hónapok óta 

nem nevetett olyan önfeledten, mint akkor. Bár a fővárosban 

széles baráti körrel rendelkezett, mégis örömmel töltötte el annak a 

tudata, hogy a körülötte lévő, nagyszerű emberekből álló csoport 

befogadta őt. Biztos volt benne, hogy a betegeknek leírhatatlan 

élményt jelentett a valahová tartozás érzése. 

 

Este nyolc óra felé járt az idő. Mivel az elmegyógyintézetben a 

takarodó pontban kilenc órakor volt, nem csoda, hogy a betegek 
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lassan a zuhanyzók irányába szállingóztak, hogy lemosva magukról 

a nap piszkát, tiszta pizsamát öltsenek. Paul kihasználva az adandó 

alkalmat, búcsút mondott a kávéfőzőben fortyogó kávé csábító 

illatának - melyet kizárólag magának főzött -, hogy egy rövid 

terepfelmérésre induljon: mivel a beszélgetés során feltűnően sok 

gondozottja pillantott a gyárépület öltőzőinek irányába, hajtotta a 

kíváncsiság, vajon mit rejthetnek a fémajtókkal lezárt helyiségek.  

Lopva körülnézett, majd amikor tudatosult benne, hogy tiszta a 

levegő, sebes léptekkel megindult a kiszemelt ajtók irányába. A 

biztonság kedvéért a férfi öltözőbe nyitott be, hátha a nőiben 

kiteregetett női alsóneműk hada tárulna a szeme elé.  

- Szentséges ég! - hűlt el, miután felkapcsolta a villanyt. Az egymás 

hegyén-hátán heverő kacatokból képezett hegy egészen a plafonig 

ért. A hosszú helyiségbe belépni sem lehetett, annyira nagy volt 

benne a kupleráj. Hunyorogni kezdett, hogy szeme élesebben lássa 

a felhalmozott tárgyak körvonalait. Elámult, amikor észrevett vagy 

tíz, bélésével kifordított női táskát, három, sétáló hirdetőtáblaként 

dolgozó személy hirdetésekkel telezsúfolt kartonruháját, egy nagy 

papírsárkányt, egy szánkót, jó pár labdát, és számtalan további 

tárgyat, melyre eredeti gazdája biztosan sokkal jobban vigyázott.  

- Ez a gyűjteményünk - Paul a váratlanul jött szavak hallatán úgy 

érezte, mintha szíve és gyomra egy másodperc törtrésze alatt diónyi 

méretűre zsugorodott volna. Nyomban megpördült a tengelye 
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körül, hogy farkasszemet nézzen a hang forrásával. Fellélegzett, 

amikor észrevette, hogy csupán Ryant köszönthette a társaságában. 

Furcsamód Paulnak kérdeznie sem kellett, a megmosott hajú, 

mezítlábas férfi, kit már-már öccseként szeretett és védelmezett, 

rögtön megmagyarázta a látottakat: - Tudod, nem mindenki szeret 

minket úgy, mint te. Amint kérdezni szeretnénk tőlük valamit, 

rögtön abbahagyják azt, amit épp csinálnak, és elfutnak. 

- Ti pedig hazahozzátok azokat a dolgokat, amiket hátrahagynak 

maguk után - fejezte be a gondolatmenetet Paul.  

- Én tudom, hogy nem szabad - mentegetőzött a beteg -, de tudod 

milyen Chris, Jason, Izabella, Clara, Linda és Kate. Kis szarkák - 

azzal két karját mellmagasságba emelte, s könyökét az oldalához 

tapasztva utánozta a madarak szárnycsapásait.  

- Biztosítalak róla, hogy ezek a zűrzavaros állapotok nem sokáig 

maradnak így. Ryan, nézz mélyen a szemembe! Ígérd meg, hogy 

azonnal rájuk szólsz, amint el akarnák vinni a megijedt járókelők 

értékeit! - a beteg szokásához híven hevesen bólogatni kezdett 

jelezvén, hogy úgy lesz, ahogy azt a barátja kérte. Mivel Paul a 

lakószobává alakított csarnokban neszt hallott, nyomban bezárta az 

öltöző ajtaját. Semmi esetre sem szerette volna kellemetlen 

helyzetbe hozni a többieket. Megfogadta, hogy másnap reggel az 

lesz az első dolga, hogy elmagyarázza mindannyiuknak, miért kell 

otthagyni mások ijedtség végett utcán felejtett értékeit. Ezen kívül 
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eszébe jutott még egy gondolat: mégpedig az, hogy Ryant fogja 

kinevezni gyógyszeradagolónak, ugyanis úgy vette észre, rá lehetett 

a leginkább számítani. Bár olykor kisfiúsan bohókás volt, mégis 

Paul szentül meg volt róla győződve arról, hogy fel tud nőni a 

feladathoz: az elmegyógyintézetben eltöltött öt éve alatt bizonyított 

annyit, hogy e zavaros időszakban meg merje bízni a fontos 

feladattal.  

 

- Lépjen távolabb a lakótól! Kezeket fel, és lassan induljon el felém! 

- hallatszódott a hátuk mögött egy tekintélyt parancsoló férfi 

ordítása. Pault apró villámcsapásokként érték az éles szavak. 

Szerette volna azt hinni, hogy csupán az egyik betege viccelődött 

vele, ám erről szó sem volt. Tudta, ha ellenszegül, még inkább 

megütheti a bokáját, így azt tette, amire kérték: vagy másfél métert 

oldalra lépett, hogy eltávolodjon Ryantől, közben pedig a magasba 

emelte mindkét kezét. Ezután száznyolcvan fokos fordulatot tett, 

így szemtől szembe került a két rendőrrel. Közülük az egyik egy 

pisztolyt szegezett a válla irányába, a másik pedig kihúzta tokjából 

az övén nehezedő bilincset. A testes, teljes felszerelésben feszítő 

rendőrurak lassú léptekkel felé tartottak. A bilincset úgy helyezték 

fel a csuklójára, hogy félő volt, vállízülete egy éles fájdalom 

kíséretében menten kifordul a helyéről. 
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- Nem csináltam semmi rosszat! Csak beszélgettünk - 

mentegetőzött az egykori gondozó. Mondataira a már köréjük 

gyűlt betegek is felbátorodtak, s egymás szavába vágva győzködték 

a rend őreit barátjuk igazáról.  

- Mégis mit keresett maga itt? - sziszegte az őt szorongató rendőr. 

Kellemetlen leheletétől Paul elszédült. 

- Pogácsát és teát hoztam nekik… Csak beszélgettünk. 

- Aha, pogácsát és teát - kapott a szavakon az alacsonyabb, és 

kövérebb férfi. - Vegyünk mintát belőlük! - utasította munkatársát. 

- Mégis mit gondolnak? Azt hiszik, megmérgeztem őket? Ne 

legyenek nevetségesek! - Paul őszintén örült annak, hogy fejét most 

arccal a falnak szorították, így barátai nem láthatták abban a 

megalázó helyzetben a tanácstalanságot tükröző ábrázatát.  

- Persze, hogy azt hisszük, és mindaddig azt is fogjuk hinni, amíg 

be nem bizonyosodunk annak ellenkezőjéről - érkezett a válasz. - 

A pogácsákat és a teát magunkkal visszük - utasította ismét a társát. 

Az egykori elmegyógyintézet igazgatója a szeme sarkából látta, 

amikor az egyenruhás férfi egy kisebb, pogácsákkal teli zsákkal tért 

vissza, a maradék teával együtt, mely nem volt több, mint fél 

kannányi.  

- Miért bántanám a betegeimet?  

- Volt betegeit - javították ki.  

- Miért bántanám őket? - ismételte meg türelmetlenül a kérdést.  
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- Azt csak maga tudja. Mi csak azt tesszük, ami a kötelességünk. 

Kapott egy távoltartási végzést, melyben nagyon is jól tudja, mi áll. 

Még én mondtam el önnek, mi lesz a következménye annak, ha 

megszegi. Ön azt megértette, és aláírta - mondta, majd a két rendőr 

Paullal az élen elindult a gyár épületének főbejárata felé. A 

mindaddig megszeppent csoporttagoknak sem kellett több: mintha 

csak egy varázsütésre cselekedtek volna, nyomban az idegen, nem 

várt személyek útját szegték. Ryan megragadta a magasabbik 

rendőr haját, Sam az egyik karjába harapott, Chris kigáncsolta a 

másikat, Jason ököllel püfölni kezdte mindkettejüket. Később a 

többiek is hasonlóképpen cselekedtek. Pault bár meghatotta tettük, 

féltve a testi épségüket, határozottan megkérte őket, hogy fejezzék 

be. Egyik pillanatról a másikra azonban olyan hatalmasra hágott a 

hangzavar, hogy már saját magát sem hallotta. A rendőrök 

igyekezték magukról lefejteni az egykori gondozójukért harcoló 

betegeket, több-kevesebb sikerrel: Paul barátai továbbra is úgy 

marták őket, mint piócák a nyers húst. Olykor még néhai ápolójuk 

sípcsontja is kapott néhány erőteljes rúgást, de ő a fájdalommal mit 

sem törődve, minden erejével igyekezett elérni azt, hogy jobb 

belátásra bírja a "harcosokat". Nem tellett bele pár percbe, mire a 

kis cukkolás valódi dulakodássá nőtte ki magát. Paul bármennyire 

is ura akart lenni a helyzetnek, nem tudott mit tenni, hiszen egy 
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bilinccsel a háta mögé volt feszítve a karja. Csupán a hangjával 

tudott harcolni, mellyel nem igazán járt sikerrel. 

A fülsüketítő zúgolódást aztán egy dobhártyaszaggató pisztolyhang 

törte ketté. Paul abban a pillanatban úgy érezte, menten meghasad 

a szíve: maga elé képzelte egyik barátját, miközben a földön 

fekszik, vérző tagját markolva, vagy még rosszabb állapotban 

nyöszörög kínjában, melyre már nem is mert gondolni. A fülsértő 

hang megijesztette a betegeket, melynek következtében egyszerre 

rebbentek távolabb a rendőröktől és az általuk fogva tartott 

személytől. Ekkor Paulnak lehetősége volt felmérni, milyen 

esetleges bajt okozott a lövedék: fellélegezve vette tudomásul, hogy 

egy ember sem sérült meg, csupán az egyik egyenruhás lőtt a 

levegőbe, megkísérelve azzal a rend teremtését.  

- Most már mehetünk végre? - tette fel a kérdést az egyik rendőr. 

Kérdése süket fülekre talált, de nem is törődött vele. Kihasználva 

az alkalmat, kivezették Pault az épületből. Közvetlenül a bejáratnál 

parkoló autóhoz sétáltak, s kinyitották annak hátsó ajtaját. A 

magasabb, idősebb rendőr erősen megragadta Paul feje búbját, 

hogy lenyomva azt, beültesse a járműbe. Miután rázárták az ajtót, 

maguk is helyet foglaltak az üléseken. A slusszkulcs elfordult, a 

motor beindult, a kerekek pedig hangos visításba kezdtek az alattuk 

lévő jeges murván. Paul egy darabig az ölébe bámult, később aztán 
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reménykedve, hogy még egy utolsó pillantást vethet barátaira, 

elfordította törzsét, s kipillantott a csomagtartó ablakán.  

- Álljanak meg, azon nyomban! - mennydörögte. 

- Van eszemben! - vetette oda a sofőr.  

- Azonnal lépjen a fékre, különben nagyon megkeserülik! - tartott 

ellent Paul. - Meglőtték Lilyt! Lábon lőtték Lilyt! 

- Ha ezzel akar minket megtéveszteni, akkor még nagyobb 

slamasztikába keveri magát, mint amiben most van - jegyezte meg 

a mellette ülő személy. 

- Nem! Nézze! - bökött orra hegyével az egyre távolodó, sántító 

nőre.  

- Biztos előre megbeszélték. Ez a tervük része lehet - morogta a 

sofőr. Rendőrtársa a kért irányba fordította a fejét, majd 

megilletődve így szólt: 

- Te, lehet mégsem jó helyre céloztam… A padlóra akartam lőni, 

de az egyik elmebeteg rántott egyet a karomon.  

- A francba, hogy lehetsz ilyen haszontalan? - förmedt rá 

feltehetően a felettese. - Nem megmondtam ezerszer, hogy ha nem 

vagyunk életveszélyben, akkor nem lövünk? 

- Nézőpont kérdése, mi számít életveszélynek - vágott vissza 

elcsukló hangon a rendőr.  
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A kerekek élesen elfordultak a tengelyük körül, alattuk a murva 

megroppant, a motor felordított. Egyenesen az utcán feszítő 

társaság felé tartottak.  

- Lassítson le, különben megijednek! - kérte Paul.  

- Majd pont az érdekel engem, hogy pár meghasadt elméjű gyogyós 

mitől ijed meg és mitől nem - morrantotta, mire a néhai 

gondozónak ökölbe szorult a keze. Ha lett volna rá lehetősége, 

biztosan felképelte volna az ekképpen vélekedő embert.  

Amint az autó leparkolt, a sofőr kipattant belőle, hogy a saját 

szemével győződjön meg arról, hogy az állítólagos sérült valóban 

szerzett e sebesülést. Paul bízott benne, hogy barátaival válthat 

még néhány szót - hisz elbúcsúzni sem volt lehetősége tőlük -, ám 

a mellette ülő rendőr nem engedte, hogy kiszálljon a járműből. 

Kicsavart testtartásban lesett ki a csomagtartó ablakán. Látta, 

ahogy a betegek annyira rettegtek a feléjük közeledő rendőrtől, 

hogy még rá sem mertek nézni. Egyedül Lily volt a biztos úr 

közelében, hiszen a férfi magához szólította őt. Paul látni vélte, 

hogy a férfiaz élete során már ötször idegösszeroppanást kapott, 

gyenge idegzetű sebesült előtt térdelt, és minduntalan a vérző 

sérülését figyelte.  

- Nem játssza meg magát, nézze az arcát! - így Paul, Lily egészségi 

állapota miatt aggódva. Utastársa válaszra sem méltatta őt. 
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A sofőr most felegyenesedett guggolásából, mondott valamit a 

többieknek, aztán belekarolt a nőbe, hogy a rendőrautóhoz 

vezesse.  

- Valóban történt egy kis baleset - szólt oda ingerülten a társához, 

miután feltépte az anyósülés ajtaját, és a vérző Lilyt óvatosan 

leültette az ülésre.  

- Nagyon fáj? - aggodalmaskodott Paul. Lily halkan felszisszenve 

adta válaszul, hogy irgalmatlanul fájt neki a meglőtt, valószínűleg 

porig zúzott bokája.  

A motor újra beindult, és a megengedett sebességhatárt túllépve 

tartottak a legközelebbi kórház felé. Út közben a sofőr megannyi 

oda nem illő jelzővel illette segédjét, ki bár próbálta magát védeni, 

maga is belátta, hogy felelőtlen tett volt részéről a 

pisztolyhasználat. Ennek ellenére Pault az sem nyugtatta meg, 

amikor az autót vezető egyenruhás az állásának elvesztésével 

fenyegette meg munkatársát.  

A sérült egy szó nélkül tűrte a buckás út adta borzalmas fájdalmat. 

Bár a rendőrök tartottak attól, hogy az utat eszeveszett ordítozások 

közepette kell megtenniük, Paul jól tudta, hogy a törékeny, 

fiatalkora ellenére erősen kopaszodó nőnek egy hang sem fog 

kijönni a torkán. Hatalmas akaraterejét volt alkalma már többször 

megmutatni gondozójának. A félelem, melyet most a rendőrök 
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iránt érzett, még inkább arra késztette, hogy uralkodjon indulatain, 

és elfojtsa a belőle fel-feltörekvő keserves kiáltást.  

- A kórházban mondják meg, hogy a hölgy neve Lily Henderson. 

Erősen szorongásos beteg, hallucinációkkal. Öt krízisben volt már 

része… Helytelen, de közismert szóval: idegösszeomlásban. 

Remélem, nem kap egy újabbat, maguk miatt… Tudom, hogy a 

kórházban a kartonjáról le tudják olvasni a szedett gyógyszereit, de 

a biztonság kedvéért kérem, írják fel a nevüket! Sorolom… - azzal 

lassan, tagoltan felsorolta a gyógyszerek nevét, amint a mellette ülő, 

torkában egy jókora gombóccal viaskodó, letört szarvú rendőr 

elővett egy papírt és egy tollat.  

Nemsokára az autó be is gurult az egészségügyi intézmény 

parkolójába. A sofőr nyomban kipattant a járműből, és a sérülthez 

szaladt, hogy mankóvá válva segítsen a járásképtelen nőn.  

- Légy erős, Lily! Minden rendben lesz, ígérem neked! - Paul sietett 

érthetően kiejteni a szavakat, mielőtt még a kocsi ajtaja 

becsapódott volna. A nő erre egy torz mosolyt eresztett el, majd 

teljes testsúlyával a nála alacsonyabb termetű férfire támaszkodott, 

hogy egy lábon ugrálva tegye meg a pár méter hosszúságú utat a 

bejáratig.  
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- Minden rendben volt, biztos úr? - érdeklődött Paul negyed óra 

múlva, amikor a megszólított fáradt sóhajtás közepette visszaült az 

autóba. 

- Hát persze! Amint a hölgyike meglátta az ápolókat, rögtön a 

nyakukba ugrott, és megcsókolta őket - gúnyolódott. Kisvártatva 

megenyhülten hozzátette: - Ne aggódjon, jó kezekben van! 

 

Késő este volt már, amikor beértek a rendőrségre. Paul szentül 

meg volt róla győződve, hogy csupán pár lapot kell kitöltenie, 

fejéhez vágnak egy-két keresetlen szót, és már mehet is haza. 

Éppen ezért megrökönyödve vette tudomásul, hogy szabálysértési 

őrizetbe vették, melyet a helyi börtönben kell letöltenie, amíg 

bíróság elé nem állítják. Egyszerűen nem fogta fel, mi rosszat tett 

azzal, hogy eltöltött egy kellemes napot a betegei társaságában. 

Nyomban megbánta a délelőtt folyamán tett kijelentését, miszerint 

nem érdekli a távoltartási végzés. Nagyon is hasznára vált volna, ha 

foglalkoztatta volna a téma, hiszen balgasága és szerencsétlensége 

miatt ismét rajta kívül harminc ember szenvedett. Ráadásul Lily 

bokáját egy töltény roncsolta szét, és félő volt, többé nem tudja 

megfelelően terhelni azt.  

Eszméletlen nagy keserűséget érzett, amikor a megszeppent és 

megtört betegekre gondolt. Ők mindig is úgy tekintettek rá, mint 

egy apára vagy bátyra, akivel soha, semmilyen baj nem történhet, és 



53 

 

aki minden helyzetben meg tudja őket védeni, adódjon bármi 

probléma.  

Hihetetlenül megalázónak és kiszolgáltatottnak vélte a helyzetét. 

Úgy bántak vele, mint egy bűnözővel, holott az égvilágon senkinek 

sem ártott. A zsebeit a belépésnél kipakoltatták, így kénytelen volt 

megválni a mobiltelefonjától és az irattárcájától. Szigorúan 

ellenőrizték, nem e maradt nála bármiféle tárgy. Még a ruhájától is 

megfosztották, és adtak neki egy szürke, lehangoló mintájú szettet, 

a tetejébe pedig még egy tetvességi vizsgálaton is át kellett esnie. 

Egyszemélyes cellában volt elhelyezve. Jószerével csak a földet 

bámulta, mivel meg akarta akadályozni, hogy a jövőben bármiféle 

emléket őrizzen a szörnyű helyről. Felfordult a gyomra, amikor a 

fehér, málló vakolatú falakra, a rozoga, lábain alig álló vaságyra, a 

rajta lévő vékony, lyukas szövetű matracra vagy a feszélyezően 

közel lévő, paraván nélküli vécére tévedt a tekintete. Az ágy 

melletti hideg kövön ült. A lábait magához húzta, s a térdeire 

hajtotta a fejét. Egyáltalán nem szokott sírni, ám amikor szüleire 

gondolt, bepárásodott a szeme. Eszébe jutott, mennyire 

megszakadna a szívük, ha megtudnák, milyen sorsra jutott a hőn 

szeretett fiúk. Kisebb korában nagy gondot fordítottak a 

nevelésére, hogy tisztességes ember váljék belőle, ennek ellenére 

öregségükre kell megérniük, hogy drága gyermekük ellenszegül a 
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törvénynek, melynek következményeképp napokig elzárva a 

külvilágtól, a rácsok mögött üldögél.  

Mit fognak most gondolni, hol van? Minden este telefonálnak neki, 

vagy Paul hívja őket. Minden bizonnyal aznap késő este sem lesz 

ez másképp, azonban rendhagyó módon a telefont nem fogja 

felvenni. Tiszta szívéből remélte, hogy a rendőrség irodájának 

alkalmazottai nincsenek felhatalmazva arra, hogy felvegyék a 

fogvatartottak megcsörrenő telefonját. Ha mégis így lenne, 

édesapja és édesanyja halálra rémülne, ha Paul nyugodt, búgó 

hangja helyett egy éles, kemény női vagy férfihang szólna vissza a 

vonal túloldaláról. Bele se mert gondolni, mennyire csalódottak 

lennének, és mennyire nem értenék a történteket: gyermekük - aki 

egy szárnya vesztett legyet sem tudna a halálba küldeni - a rácsok 

mögött van, mert a rend őrei úgy gondolják, veszélyt jelent a 

társadalomra nézve…, de ez nem igaz! Ez egy tévedés lehet! Mégis 

mit vétett? Soha életében meg sem fordult a fejében, hogy ártson 

másoknak.  

Az égvilágon senkit sem hibáztatott. Nem vonta felelősségre még 

Jeremyt sem, pedig több mint valószínű, hogy az irodájában történt 

kellemetlen, délelőtti incidenst megbosszulva ő maga utasította 

intézkedésre a hatóságot.  
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Önvádaskodása miatt egy szemhunyásnyit sem aludt. A lelkét 

mardosó szégyen egészen kora reggelig nem hagyta nyugodni. 

Merengéséből léptek éles zaja verte fel: egy őr lépett a cellájához. 

Paul egy kulcscsomó fülsértő csörgését hallotta, majd kattant a 

cellaajtó zárja. A fogvatartott az önmarcangolástól sajgó fejjel 

tápászkodott fel. E cselekedete végett az elgémberedett tagjaiban 

hálából apró hangyák ezrei kezdtek kergetőzni, feje lüktetni 

kezdett, pár másodperc erejéig pedig csupán tejfehér ködöt látott 

maga előtt.  

- Mehet, amerre akar - jelentette ki álmosan, karikás szemmel az őr, 

majd a papírpoharában lévő tejeskávéjának utolsó kortyát gurította 

le.  

- Hogyhogy? - értetlenkedett Paul. Annak ellenére, hogy az elmúlt 

órák alatt megannyi háborgó gondolat sanyargatta az agyát, azt 

azért sikerült nem elfelejtenie, hogy a törvény szerint a távoltartási 

végzés megszegőjének három nap előzetes letartóztatás jár, melyet 

egy bírósági ítélet fog követni. 

- Elsimították az ügyet - válaszolta kelletlenül a fekete, vékony 

keretes szemüveget viselő úr. Az értetlenkedő fogva tartott szeme 

pár pillanat erejéig elidőzött az előtte feszítő, nála jóval magasabb, 

nagydarab ember szemüvegének szárán, mely úgy süppedt bele 

gazdájának zsíros halántékába, mint a joghurtba pottyantott málna 

- e gondolatra Paul a gyomra tájékához kapott, hogy csillapítsa 
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annak eszeveszett könyörgését a megszokott reggeli rántottája 

után. 

- Hogy érti, hogy elsimították az ügyet? Mégis ki? - rázta meg a 

fejét, bízva abban, hogy mozdulatával kiverheti az álmatlanságot 

magából. 

- Nem mondhatok semmit. A lényeg, hogy a doktor úr 

következmények nélkül távozhat. A távoltartási végzés még mindig 

érvényben van, így ha nem akarja, hogy ismét bilincsben vezessék 

el, tartsa magát az abban foglaltakhoz! - Paul bólintott jelezvén, 

hogy megértette. Tudta, hogy örülnie kellett volna a hírnek, 

mégsem bírt megnyugodni.  

"Bárcsak belelátnék Jeremy fejébe! Nem értem, miért jelent neki 

boldogságot az, ha megleckéztet engem. Azért mégsem olyan 

utálatos, mint amilyennek mutatja magát, hisz ha az lenne, hagyta 

volna végigülnöm az előírt három napot, és azt is vígan elnézegette 

volna, hogy hunyászkodok meg a bírói ítélet kijelentése alatt. 

Lehet, mégis maradt a lelkében egy kis darab a régi, csupa szív 

Jeremyből?" 

- No, jöjjön, ne szobrozzon itt karba tett kézzel! - motyogta bajsza 

alatt az őr, azzal elindultak, hogy Paul leadhassa a börtönruháját, és 

visszakaphassa az értékeit. Az elmegyógyintézet néhai igazgatója 

őszintén örült annak, hogy a hosszú folyosók - melyeken 

végighaladtak -, a reggeliztetés miatt egytől egyig kongtak az 
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ürességtől. Nem bírta volna végignézni a fogvatartottak megviselt 

arcait, s a vágyakozó tekinteteiket, miközben arra gondoltak, hogy 

valamikor majd ők is kiléphetnek a börtön kapuján. - Nem értem 

én ezt az egészet - elegyedett beszélgetésbe a rendőr Paullal. 

- Pontosan mit nem ért? 

- Ezt az egészet - ismételte. - A vak is látta, hogy ön egy páratlanul 

jó szakember, és egy egészen tehetséges vezetője volt az 

elmegyógyintézetnek. Úgy megőrizni a tekintélyét az embernek, 

hogy közben akaratos, céltudatos, barátságos, kedves és szerény is 

legyen egyszerre, azt kell, hogy mondjam, nem sok mindenkinek 

sikerül. Aztán eltépték magától mindazt, amiért annyit küzdött… 

És most mindannyian isszuk a levét. Én azt mondom magának, 

vissza kellene szereznie azt az otthont, mert ön egy páratlan 

személyiség - Pault valósággal ledöbbentette a hallott vélemény. 

- Köszönöm elismerő szavait! El sem tudom mondani, mennyire 

jól esik ez most nekem - vallotta be, harcot vívva a szeme sarkában 

csüngő könnycseppel. 

- Én már csak tudom. 

- Hogy mondja? 

- Tudom, miről beszélek, mert a feleségemet is maga kezelte. Két 

éve szabadult az intézetből. Elég súlyos paranoiája volt. A 

betegsége még mindig megvan, de már abszolút enyhe tünetei 

vannak, hála a gyógyszereknek és az ön által javasolt 
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pszichiáternek. Plusz magának, persze. Hála önnek, visszakaptam 

az asszonyt. Hogy is élhetnék a főztje nélkül… - vágyakozó 

ábrázatot öltve megnyalta a szája szélét.  

Az irodában aztán az őr Paul kezébe nyomta a holmijait, 

megjegyezte, hogy férfi létére egész csinos bolyhos papucsban 

közlekedik a fagyos utcákon - "Szentséges ég, én marha!" -, azzal 

kikísérte őt, egészen a börtön kapujáig. 

- Többet nem akarom magát itt látni! Sok sikert az intézet 

újjáélesztéséhez! Én szurkolok magának. Nem lesz egy sétagalopp. 

- Sajnos ezzel jómagam is tisztában vagyok, de nem nyugszom bele 

a sorsunkba. Köszönök mindent, további jó munkát!  

 

Csavarta az orrát a kora reggeli jéghideg levegő, ám a szokásosnál 

is hidegebb időjárás tényét egy percig sem bánta. Sőt, jól is esett 

neki, hogy kiszellőztette a gondterhelt fejét.  

Reggel hat óra felé járt az idő, így a város csak ébredezett. Sokat 

töprengett azon, telefonáljon e olyan korán reggel a szüleinek, ám 

mivel pontosan húsz nem fogadott hívás virított a készülék 

kijelzőjén, úgy döntött, ő maga ébreszti fel a szüleit.  

- Szia, én vagyok, Paul! - köszönt, amikor három csörrenés után 

felvették a vonal túloldaláról a telefont. 
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- Ó, Kisfiam, jól vagy? Négy órakor tudtunk csak elaludni, annyira 

aggódtunk érted. Hála az égnek, hogy visszahívtál! - hallotta 

édesanyja egészen magas, kellemesen csiripelő hangját.  

- Persze, jól vagyok, csak nem voltam telefon közelben. Meggyűlt a 

bajom Jeremyvel… Csak a szokásos… 

- Ó, jaj, az a fiú, folyton csak borsot tör az orrod alá! Figyelj csak - 

kezdte csevegő hangon -, mit szólnál hozzá, ha ellátogatnál 

hozzánk? Úgy hiányzol már nekünk. Jól fogod magad érezni, 

hiszen tudod, hogy itt mennyivel nyugodtabbak a körülmények, 

mint nálad. Ráadásul még vásárlás közben is odajönnek hozzám 

ismeretlenek, megkérdezni, mikor láthatnak titeket legközelebb - 

Paul le sem tagadhatta volna a rokoni kapcsolatot közte és 

édesanyja között, hiszen a nő hangot adott Paul megfogalmazatlan 

vágyának. 

- Nagyszerű ötlet! Összepakolom a cuccomat, és megyek is. 

Nemrég beszéltem a többiekkel. Szerintem hétvégén színpadra is 

tudunk állni. Ha ismét érdeklődők mennének oda hozzád, 

megmondhatod nekik, hogy a sportcsarnokban leszünk 

szombaton. Valóban rám fér egy kis pihenés. Itt most úgysem 

tudnék mit tenni, meg van kötve a kezem - azzal a bilincs erős 

szorításától bevörösödött, szabad csuklójára sandított.  
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A lakásában olyan izgatottan pakolta tele a bőröndjét, hogy szinte 

magára sem ismert. Tudta, hogy hiába emészti a keserűség a 

betegek iránt, hiába tépelődik az elvétett hibái végett, nem tehet 

már semmit. Ha megpróbálna bármilyen módon ismét közeledni a 

testvéreiként szeretett csapat tagjai felé, csúnyán falba ütközhet. 

Áldotta az eget, hogy ennyivel megúszta. Most az egyszer úgy 

érezte, megengedhet magának pár napot, amikor csakis magával 

foglalkozhat. Átadja magát a hobbijának, melynek termékét oly 

sokan szeretnek a fővárosában. Megfogadta, hogy akkor tér csak 

vissza a szülővárosába, amikor már annyira kipihente magát, hogy 

képessé válik belemerülni a lehetetlennek tűnő feladatba: ha törik, 

ha szakad, el kell érnie, hogy az elmegyógyintézet ismét 

megnyithassa kapuit a reményvesztett betegek előtt. 
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A nyugalom szigete 

 

Paul késő délután ért szülei házába. Lepakolt a számára kinevezett 

szobában, vacsora közben beszélgetett egy keveset a fél éve nem 

látott rokonaival, majd mivel már két napja egy szemhunyásnyit 

sem aludt, beesett az ágyba.  

Másnap a szokásos időben kelt fel, hét órakor. Rögtön kiment a 

ház mellett lévő hatalmas, hóval borított telekre, hiszen tudta, hogy 

szülei ott kezdik a napot: rajongtak ugyanis a struccokért, így pár 

évvel ezelőtt nyitottak egy struccfarmot.  

Mivel az országukban a struccfarmok létesítése és üzemeltetése 

nem igazán volt elterjedt tevékenység, nagy turisztikai 

látványosságnak örvendtek. Szülei pontosan akkor valósították 

meg álmukat, amikor beléptek a nyugdíjas korba. Sosem gondolták 

volna, hogy még tíz alkalmazottat is fel kell venniük, akkora 

forgalmuk lesz majd. Ha ezt előre tudták volna, minden bizonnyal 

korábban belevágtak volna a nagy eltökéltséget és háttértudást 

igénylő munkába.  

Paul amikor még az édesanyjával és az édesapjával élt - kik még 

javában a szakmájukban dolgoztak -, nem rendelkeztek akkora 

házzal, mint a farm létrehozását követően. "Strucclábon forgó 

palota", így emlegették az újonnan épült házat, mely nem volt túl 
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nagy, és nem is volt palota, mégis az addigi otthonaik méretét 

jócskán lekörözte. 

 

- Jól ránk ijesztettél, amikor nem vetted fel a telefont - 

panaszkodott édesapja, Rick, kinek szögletes, izmos arca, fiához 

hasonlóan mély szemgödörben ülő, zöld szeme, továbbá sportos 

testalkata alapján az őt nem ismerő emberek gyakran testnevelő 

tanárnak hitték. A férfi most két, eleséggel teli, fehér vödröt rakott 

le két strucc elé, kiket levegőzni vittek ki. Az óriási szárnyasoktól 

Paul mindig is irtózott, így most sem kívánt velük közelebbről 

megismerkedni: megelégedett hát azzal a tudattal, hogy a kerítésen 

keresztül kellett édesapjával kommunikálnia.  

- Nem történt semmi említésre méltó - füllentett. Semmi esetre 

sem kívánta megosztani családjával a kellemetlen incidens 

részleteit, melynek előző nap részese volt. Úgy vélte, nyugdíjazott 

szülei egészségét nem pecsételi meg azzal a lelki teherrel, melyet ő 

kényszerül viselni minden egyes nap, ráadásul a jó kedvüket sem 

szerette volna lelombozni. - Nem félsz, hogy megrúgnak? - 

igyekezett óvatosan terelni a témát.  

- Nem bántanak ezek senkit, ugye, Fifi? - paskolta meg a közelében 

lévő jókora állat hátát.  

- Ezt a nevet nem uszkároknak szokták adni? 
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- Kénytelen vagyok őket elnevezni kutyanevekkel. Próbáltam 

rákeresni neten, de nem találtam kimondottan struccoknak adható 

nevekkel foglalkozó oldalt. 

- Milyen meglepő - nevette el magát Paul. 

- Én sem értem, mi oka lehet ennek - kontrázott rá Rick. - Nem 

akarsz bejönni? - érdeklődött, melyet a struccok beszerzése óta 

kismilliószor feltett már a fiának. Kérdésére mindig ugyanazt a 

választ kapta: 

- Engem biztosan megrúgnának vagy megcsípnének… Vagy 

leköpnének. 

- Ők nem köpnek, kevered a lámákkal.  

- Aha, tényleg. Nem baj, innen tökéletesen látom őket. Valóban 

szépek.  

Paul látóterébe most egy számára idegen, nála talán pár évvel 

fiatalabb nő lépett, aki a hó ellenére nem cserélte le hótaposóra a 

gumicsizmáját. Fekete, csizmába tűrt nadrágot viselt, és lila, vastag 

télikabátot. Barna, lapockáig érő haja szoros copfba volt fogva.  

- Rick, megjött a nyolc órára ígérkező csapat! - szólt át a kerítésen a 

nő, majd mélybarna szemével Pault méregette. A férfi elbambult 

egy röpke másodpercig, majd észbe kapott: 

- Szia, Paul vagyok, Rick fia! - mutatkozott be, majd kezet nyújtott 

az idegennek.  
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- Egy pillanat… - mondta a nő, és lehúzta a kezén feszülő, szeme 

színéhez illő gumikesztyűt. - Épp egy nagy irodatakarításban 

vagyok. 

- Gumicsizmában? - csipkelődött Paul.  

- Ezt csak akkor kapom fel, ha kijövök - mosolygott. "Micsoda 

ragyogó mosoly", fészkelődött be a mondat a férfi fejébe. 

Megbabonázottságából egy éles fájdalom rángatta ki. Ösztönösen a 

vállához kapott, hiszen az egyik strucc átbújtatva fejét a kerítésen, 

azon testrészébe mélyesztette a csőrét. Paul rettentően figyelt arra, 

hogy összeszorított fogai közül egy oda nem illő hang se szűrődjön 

ki, hiszen semmi esetre sem akart rossz benyomást kelteni a még 

be sem mutatkozó nőben. Ezen felül feljajdulása, esetleg 

káromkodása nem lett volna túl csalogató reklám a látogatók 

számára sem.  

- Pufi, azonnal menj innen! Nem hallod? Jesszus, nagyon fáj? - 

kérdezte, majd sikkantott egy rövidet, aztán megragadva Paul 

másik vállát, eltolta őt a kóstolgató állattól. Az őrült fájdalmakkal 

küzdő személy felismerhetetlenül eltorzult arccal csóválta némán a 

fejét, mintha csak ezt mondta volna: ugyan, említésre sem méltó. - 

Hát jó - folytatta. - Az én nevem Maja. Örülök, hogy 

megismerhettelek. Ha nem haragszol, most vissza kell mennem 

dolgozni - Paul csak egy bólintást tudott kicsikarni magából. - A 
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válladat minél hamarabb kezdd el jegelni, különben csúnyán pórul 

jársz! - azzal továbbállt.  

 

- Még egy ok, amiért ne szeressem ezeket a bestiákat - eresztette ki 

a hangját, amikor már tisztes távolságba került a farmtól. - 

Esküszöm, egyszer úgy belecsípek abba a Pufiba, hogy még az 

ujjam is napokig fog sajogni miatta! Még hogy ártalmatlanok… - 

háborgott. 

Amint beért a házba, első dolga az volt, hogy kipakolja a 

mélyhűtőt, jégakkut keresve. Mivel csak fagyasztott borsót talált 

benne, megelégedett azzal is. Kezében a zsákmánnyal leült a tágas 

nappali fehér, műbőr ülőgarnitúrájának egyik elemére, majd lekapta 

a hajszálvékony, hosszú ujjú pólóját. Előre félt vállának látványától. 

- Úgy néz ki, mintha leöntöttek volna paradicsomlével - kapott a 

fejéhez ijedtében édesanyja, Rose, aki épp virágokat locsolt a 

helyiségben. A molett, laza kontyba tűzött hajú, zöld szemű nő 

arca csodával határos módon még akkor is örömtől sugárzónak 

hatott, amikor éppen megrémült. - Megcsípett az egyik? 

- Igen - sziszegte a fia, miután óvatosan a hófehér, csípéstől 

felgyűrődött, félujjnyi vastagságú bőrvonalra helyezte a jeges 

zacskót. 

- Épp borsóleves lesz ebédre, úgyhogy jobb is, ha felolvasztod 

nekem egy kicsit - Paul lesújtó pillantással ajándékozta meg anyját e 
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szellemes megjegyzésért. - Színpadra tudsz így állni? - érdeklődött 

aggodalmas hangon a hölgy. 

- Színpadon állni tudni fogok, de hogy képes leszek e valami 

értékelhetőt is csinálni, az majd kiderül. Várok még egy-két órát, és 

felhívom a többieket.  

- Tegnap délután ismét odajött hozzám néhány fiatal. Ne tudd 

meg, mennyire örültek, amikor kérdésükre már konkrét választ 

tudtam adni! 

- Örülök, hogy másoknak is tetszik, amit csinálunk. Ti is eljöttök, 

ugye? 

- Ha VIP jegyet kapunk, akkor igen. 

- Sajnos ott még nem tartunk, annyira befutottak még nem 

vagyunk - mosolygott Paul.  

- Akkor jók lesznek a hagyományos jegyek is, egye fene. Mit 

tervezel a mai napra? 

- Milyen nap van? Csütörtök? Akkor szervezem a hétvégi fellépést, 

és este megyünk próbálni. A sportcsarnok rendezvényszervezőjét 

hívtam már: a helyszínnel nem kell foglalkoznunk, azt ő elintézi. 

Kis reklámot is ígért nekünk, de a honlapunkon majd mi is 

riadóztatjuk az embereket.  

- Én is szólok majd a barátainknak. Hiányoltak már titeket.  

- Helyes! A kemény mag nélkül nem is koncert a koncert. Bár 

tartok az egésztől, mert fél éve nem próbáltunk a zenekarral. Egy 
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órányira lakom innen, mégis annyira összecsaptak a hullámok a 

fejem felett, hogy sehogy sem sikerült hazajönnöm. 

- Hidd el, Kisfiam, pont emiatt fog jól sikerülni a fellépés: annyi 

érzelem dúl a lelkedben, hogy sokkal érdekesebb és színvonalasabb 

lesz az egész előadás.  

- Lehet, igazad van. Ki kell adnom ezt a sok gondolatot a fejemből, 

különben megőrülök. A börtönben is azon kaptam magam, hogy 

új dalszövegeken törtem az agyam. 

- Te jó ég, hogy hol? - meresztett óriási szemeket a kora ellenére 

egészen fiatalos külsővel megáldott édesanya. Paul amint észbe 

kapott, elöntötte testét a hideg veríték.  

- Tudod, meséltem a távoltartási végzésről, amit Jeremy intézett el 

nekem - kezdte bátortalanul a magyarázatot. 

- Igen, igen, és? - sürgette Rose, sápadt arccal. 

- Fél évig távol tartottam magam a betegeim lakhelyétől. A végzés 

határozatlan idejű, így egészen addig érvényben marad, amíg azt 

vissza nem vonják. Ennek ellenére már nem igazán törődtem 

vele… Ellátogattam hozzájuk és estig beszélgettünk. Jeremy pedig 

rám uszította a rendőrséget, akik bilincsben elvittek. Előzetesben 

három napot kellett volna töltenem, és majd az azt követő bírósági 

ítélet döntötte volna el a további sorsomat, de másnap már ki is 

engedtek. Szóval Jeremy csak a hatalmát kívánta az orrom alá 

dörgölni, és megfélemlíteni. Ennyi a történet. 
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- Óh - Paul édesanyjának csak ennyi hagyta el a száját 

megrökönyödésében. Egy darabig még feldolgozta a hallottakat, 

majd megszólalt: - Harminc éven át nevelőként dolgoztam az 

árvaházban, úgyhogy átérzem a fájdalmadat. Akárhogyan is nézem 

a dolgot, egyet kell értenem veled: én magam is ezt tettem volna. 

Sokszor az ember háttérbe szorítja a saját érdekeit, és vállalva a 

kockázatokat, ellent mond minden észérvnek. 

- Viszont ezzel nem csak magam alatt vágtam a fát, hanem 

harminc beteg alatt is - gyomra liftezni kezdett, amikor Lily meglőtt 

bokájára gondolt.  

- Nehéz ügy - értett egyet Rose. - Hányszor mondtad Jeremynek, 

hogy helyezzék át a betegeket másik elmegyógyintézetbe, ha már 

mindenképp ki akarja húzni a lábad alól a talajt, de… 

- Meg volt róla győződve, hogy egytől egyig makk egészségesek - 

fejezte be a mondatát a fia. Rokona rosszallóan megcsóválta a fejét, 

azzal a témát lezártnak is tekintették. Mindketten tudták, hogy Paul 

pihenni és feltöltődni jött szülei otthonába, nem pedig búslakodni.  

 

Paul még kora délelőtt összeállította a dallistát: tizennégy szám, és 

három ráadás. Igyekezett olyan számokat válogatni, melyek 

kifejezték az adott érzelmi állapotát: úgy érzete, most a komorabb 

hangvételű dalokat tudná jól elénekelni, nem pedig a boldogságról 

vagy a szabadságról szólókat. Volt egy íratlan szabálya, melyhez a 
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hétvégi koncerten is tartani fogja magát: a színpadon sohasem 

szabad megjátszania magát az embernek.  

 

Paul zenekarának neve eleinte Porrá zúzott lánc volt. A tagok még 

tizenévesek voltak, amikor megalapították az együttest, és kitalálták 

e nevet. Huszonöt éves koruk körül azonban már egészen 

kínosnak vélték e lázadó tini zenekarokhoz illő elnevezést, így 

nevet váltottak: Képzelgés. A név Paul ötlete volt, s mivel 

mindenkinek tetszett, megtartották. Azon rajongók, akik kezdetek 

óta követték a pályafutásukat, még mindig Láncoknak vagy Poros 

láncnak becézték őket, de ezt a zenekar egy cseppet sem bánta. 

Számaik stílusát nem igazán lehetne meghatározni. A tagokat nem 

is érdekelte, milyen műfajú zenét játszanak, ám amint 

terebélyesedett hallgatóközönségük, úgy szembesítették őket a 

stílusukkal - ekkor minden erejükkel igyekeztek figyelmen kívül 

hagyni ezen információkat, nehogy tudat alatt egy stílusban 

rekedjenek.  

Tizenévesen persze jószerével csak a rokonok és a szomszédok 

számára zenéltek, ám amint huszonéves koruk elején megnyerték a 

Harc az év zenekara címért elnevezésű vetélkedőt, azonnal 

berobbantak a köztudatba, s az addig kongó színpad előtti tér 

szinte gombnyomásra megtelt közönséggel. A banda felé irányuló 

lelkesedés azóta sem tört meg, sőt, rajongótáboruk annak ellenére 
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kezdett növekedni, hogy fél év szünetet kellett az énekes miatt 

tartaniuk. 

Egyikőjüknek sem volt soha célja az, hogy a zenélésre tegyék fel az 

egész életüket. Mivel mindannyian főállásban dolgoztak, csupán 

egy hobbiként tekintettek rá, melyet szerencséjükre olyannyira 

kedveltek az emberek, hogy amikor csak a tagok ideje engedte, 

minden további nélkül tudtak adni egy teltházas koncertet. Pault jó 

érzéssel töltötte el, hogy ennyire hűséges közönségük volt. Sosem 

tudta megfogalmazni, hogyan sikerült őket maguk mellé 

csalogatniuk. Szülei szerint a valós, őszinte érzelmekkel teli 

számaik miatt tetszhettek annyi embernek, mások pedig az 

elvontabb számaikat okolták.  

 

Hamarabb eljött az este, mint ahogy azt gondolta volna. Az 

együttes tagjaival nyolc órakor beszélte meg a találkozót. Mivel 

Paul az éneklés mellett gitározott is a zenekarban, így hátára kapta 

a már tokban heverő hangszert, és lerobogott a földszintre. A 

nappaliban meglepetésére nővére és annak családja - férje és 

három, kilenc éves egypetéjű ikerfiai - fogadta. Ahogy Paul az 

elhangzó szavakból leszűrte, nővére és párja  épp a fiúk intőjének 

miértjét kívánták megtudakolni az érintettektől. A három fiatal 

számára éppen ezért kapóra jött a nagybácsijuk lejövetele, ugyanis 

amint észrevették őt, a szokásosnál is kitörőbb lelkesedésben 
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részesítették, elterelve ezzel szüleik figyelmét az iskolában 

tanúsított rossz magaviseletükről. 

- Sziasztok, de rég láttalak titeket! - üdvözölte őket Paul. Bár 

interneten és telefonon keresztül csaknem napi szinten tartották a 

kapcsolatot, az mégsem vetekedhetett a személyes találkozás adta 

élménnyel. Köszöntésképp a vörös, hosszú hajú, vékony testalkatú, 

Paulnál valamelyest magasabb testvére, Helga egy szó nélkül a 

nyakába ugrott, hogy egy puszit nyomjon az arcára.  

- Hiányoztál, Öcskös! - mondta.  

Miután Paul egyenként is köszöntötte a többieket, így szólt: 

- Ne haragudjatok, most mennem kell! Próbánk lesz, hétvégén 

végre koncert.  

- Tudunk róla. Mi is ott leszünk. Épp ideje volt már, hogy 

visszatérjetek - szólt a mackós alkatú Arnold, aki fél fejjel 

alacsonyabb volt Helgánál, ám a kettejük közti különbséget 

kompenzálva jóval hosszabbra növesztette a haját, mint amekkora 

feleségének volt. 

- Mi is mehetünk veled? - érdeklődött reménykedve Nick, az egyik 

hófehér bőrű, szőke, göndör fürtökkel megáldott iker. A kérdezett 

helyett a fiú édesanyja felelt: 

- Nem, mindhárman itt maradtok! Paul több hónapja nem adott 

koncertet. Három napja van felkészülnie, úgyhogy majd máskor 

vele tarthattok, persze csak ha beleegyezik - a szóban forgó 
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személy egy hálás mosolyt eresztett el az anyuka felé, majd nem 

sokkal azután már a letaposott hóval fedett járdán lépkedett.  

 

A próbaterem a szülei házától húsz perc sétányira helyezkedett el. 

A banda alakulásakor a szólógitáros szüleinek udvarában fellelhető 

kis házat alakították át próbateremmé - mely egykoron egy nagy 

disznóólként funkcionált. A szólógitáros azóta saját lakásba 

költözött, ennek ellenére a próbatermet nem cserélték le: oly sok 

emlék fűzte őket a kis házhoz, hogy nem lett volna szívük 

megválni tőle. Ráadásul nagyszerű helyen is feküdt: távol a 

nagyvárosi nyüzsgéstől, tehát ideális hely volt kikapcsolódni és 

zenélni. Kezdetben a szomszédok zokon vették a hangzavart, ám 

amint a zenekarnak sikerült betartania a lakók által kijelölt, 

zenélésre alkalmas időpontot, újra visszaállt a békesség az utcában. 

Paul most gondolataiba temetkezve befordult a következő 

mellékutcán, majd annak végén lévő ház udvarába tért be. 

Hihetetlenül megörült, amikor meghallotta, hogy a barátai éppen 

hangoltak. Amikor belépett a kis házba, jóleső melegség öntötte el 

a szívét. Tomnak, a dobosnak kiesett a dobverő a kezéből, amint 

meglátta őt. Felpattant ültéből, gondosan kikerülte becses 

hangszerét, és egy erős, férfias ölelésben részesítette barátját. A 

basszusgitáros és a szólógitáros is nyomban követték őt. Egy röpke 

pillanat erejéig végignézett barátai külsején: Tom kopasz feje még 
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mindig egy nagy, csillogó üveggolyóhoz hasonlított. Alacsony 

testalkata, és a dobolás végett izmos karja kissé megmosolyogtató 

látványt nyújtott, hiszen a többi testrészének izmai meglehetősen 

kimunkálatlanok maradtak. A szólógitáros, Sean koromfekete haja 

vállig ért, termete pedig leginkább egy két méter magas kosarassal 

vetekedhetett volna. A basszusgitáros, Jake volt az egyetlen 

közülük, aki hasonló magassággal és testalkattal rendelkezett, mint 

az énekes. Haja azonban mindig frissen nyírt hatást keltett, melyet 

Paulról a legnagyobb jóindulattal sem lehetett elmondani.  

Paul úgy érezte, haza érkezett. Körbenézett a helyiségben: a 

kedvenc együtteseinek plakátjai és zászlójai díszítették a falakat, 

melyeket néhol nagy, tojástartó aljához hasonlító burkolat váltott 

fel, a jobb akusztika érdekében. A parkettán elterülő, nagymamája 

korabeli, kopott szőnyeget sem cserélték le a fél év alatt, s az egy 

egész falat elfoglaló kanapét sem. Megilletődve vette tudomásul, 

hogy a heverőn három nő ült, figyelve a négy jó barát 

örömködését. Paul udvariasan közelebb lépett hozzájuk, s mivel 

úgy gondolta, nem ismeri még őket, hát bemutatkozott nekik.  

- Szia, Paul vagyok! - nyújtotta a kezét, ám megrökönyödve 

tapasztalta, hogy a nő nem fogadta el a gesztusát. A férfi zavarában 

fülig elvörösödött, majd a fiatal hölgy mosolyogva így szólt: 

- Mi már ismerjük egymást. Tudod, Maja vagyok, a struccfarmról - 

Paul ritkán érezte magát annyira kínosan, mint akkor. 



74 

 

- Oh, valóban… Ne haragudj, kegyetlen rossz az arcmemóriám - 

mentegetőzött. "Hogy felejthettem el egy ilyen vadítóan káprázatos 

mosolyt?" 

- Maja a barátnőm - állt a megnevezett nő mellé Tom, majd egy 

puszit nyomott a szájára. Paul erre még zavartabb lett. Bár a szája 

pillanatok alatt kiszáradt, nyelt egy nagyot, majd tekintetét a másik 

két, ismeretlen hölgyre terelte.  

- És bennetek kiket köszönthetek? - kíváncsiskodott. Maja melletti 

nő mintha pár évvel fiatalabb lett volna a többieknél. Hosszú, 

göndör, sötétbarna hajzuhataga a vállára omlott, mely szépen 

kiemelte gesztenyebarna szemét. Bár vékony alkata volt, nem 

vetekedhetett a harmadik nő karcsúságával. Az ő szőke haja és kék 

szeme szinte vakított a két hölgy sötétebb haja és szeme mellett.  

- Ők pedig Sharon és Rebecca. Rebecca az én barátnőm, Sharon 

pedig Jake-é - mondta Sean, a szólógitáros.  

Paul már megszokta a kezdetben még lányok, majd nők jelenlétét a 

próbák alatt. Bár jobban szerette azokat a próbákat, melyekre ő 

maga is hozta a barátnőjét, ám mivel már két éve a szinglik táborát 

erősítette, most nem tudott kit meghívni. Az együttes 

szárnybontogatása idejében kezdték el próbákra csalogatni a 

zenéjüket kedvelő lányokat. Ennek két oka is volt: egyrészt 

tizenévesen sztároknak érezték magukat tőle, másrészt pedig 

ekképp szoktatták hozzá magukat a közönség jelenlétéhez - így 
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amikor élesben kellett előadniuk a darabjaikat, kevésbé feszengtek 

a nagyközönség előtt. Paul most legszívesebben csak magába 

fordulva játszott volna, nem pedig a három fős közönségének 

próbálta volna a lehető legszimpatikusabb arcát megmutatni. 

Ennek ellenére nem volt mit tenni: tiszteletben tartotta barátainak 

döntését, és gondosan ügyelt arra, hogy a privát koncert miatt 

izgatott nők számára a tőle telhető legjobb estét varázsolja.  

A kis házba szerelt kandallóban ropogott a tűz, és kellemes 

melegséget árasztott magából. Paul egy pillanatig elidőzött előtte, 

átmelegítve tagjait, majd kiosztotta a négy példányban kinyomtatott 

dallistát. Mivel mikrofonja és annak állványa használatra kész 

állapotban volt, a sarokban álló, alacsony üvegasztal felé lépett, 

melyen hét darab borospohár és egy előre behűtött borosüveg állt. 

Megkereste a saját nevével ellátott poharat, majd töltött magának 

egy keveset az alkoholból. Maga sem tudta megmondani, mióta 

nem ivott már. Egyáltalán nem volt oda a szeszes italokért: egyedül 

csak ünnepnapokon és próbák alkalmával ivott egy-két pohárral. 

- Tetszik ez a dallista - dicsérte meg Sean a dalválasztást.  

- Ja, jó, csak kicsit borús. Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne ezzel 

sokkolni a közönséget. Így is mióta nem láttak már minket… -  

jegyezte meg Jake, azzal ivott egyet a mellette lévő ásványvízzel teli 

palackból.  
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- Igazad van - vallotta be Paul. - Lányok, ti mit gondoltok? 

Ismeritek a számainkat, ugye? - a kérdezettek egy emberként 

bólogattak. 

- Mivel tél van, és komor az idő, nekem például a lassú, 

melankolikus számokat lenne kedvem hallgatni. Szerintem ezzel 

sokan így lennének rajtam kívül - szólt Rebecca. - Viszont nem 

lenne kedvem egész este depressziózni. Plusz nem is lenne jó ötlet 

csak borús számokat nyomatni, mivel lényegében egy 

visszatérésnek is felfoghatjuk a hétvégi koncertet. Ne csak 

siratódalokat adjatok elő másfél óra alatt! - ezután rövid szünetet 

tartott, mely alatt szemmel láthatóan a fejét törte valamin. Nem 

sokkal később folytatta: - Legyen úgy, hogy két gyászos hangvételű 

szám után egy vidámabb következzen.  

- Ez jó ötlet - ismerte be az énekes, rácsodálkozva a nő őszinte és 

nyers véleményére.  

- Rebecca életvezetési tanácsadóként dolgozik, úgyhogy érdemes 

megfogadni, amit mond, különben végünk - jegyezte meg a hölgy 

párja.  

- Oké, akkor kérem vissza a dallistát! - nyújtotta a kezét a papírok 

után Paul. Elővett a táskájából egy ceruzát, és itt-ott belefirkált a 

listába. A közönséget képező három nő valószínűleg azt 

gondolhatta, hogy Paul a fölényeskedő és a dirigáló személy 

szerepét töltötte be a zenekarban, ám ez messze nem így volt. Az 
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igazság az volt, hogy mivel egytől egyig ő írta a számokat, így ő 

ismerte a legjobban a számok hangvételét. Az együttes többi tagja 

örült is annak, hogy ő volt a dalszövegíró a bandában, hiszen 

ahogy Paul a zenei aláfestések megalkotásához volt kétbalkezes, 

úgy a többieket a dalszövegek írásával lehetett volna kikergetni a 

világból.  

- Így már jó? - kérdezte az énekes, miután visszaadta az átvariált 

listát tartalmazó papírokat. 

- Király, jobb már nem is lehetne! - adott hangot véleményének 

Sean. Mivel a mű mindenkinek elnyerte a tetszését, elkezdődhetett 

a próba: Paul leült a magasított, bárszékhez hasonlító, fekete 

székére, s megfelelő magasságba igazította a mikrofont. Ölébe 

kapta az előzőleg nagy gonddal behangolt akusztikus gitárját, 

hiszen az első számban a kíséretet csupán egy szál gitár és egy 

elektromos zongora adta - utóbbi hangszert a basszeros szólaltatta 

meg. Miután Paul kényelmesen elhelyezkedett, mélyen a heverőn 

üldögélő nők szemébe nézett.  

- Kedves Hölgyek! Veletek is megtörtént már az, hogy magatok 

sem tudtátok, hová tart az utatok? Aztán felbukkant egy "kedves és 

segítőkész" ismerősötök, aki biztosan tudta, hogy nem az az út a 

megfelelő számotokra, melyre ráléptetek? Ha igen, akkor ez a dal 

nektek szól! Fogadjátok hát sok szeretettel az első számunkat, 

melynek címe: Tévúton jársz! - a hallgatóság mosolyogva 



78 

 

összenézett egymással, majd a kis felvezető után Paul és Jake 

játszani kezdett: 

 

Elindultam egy úton, 

Menynek végét még mindig nem látom. 

Miért mondod, hogy ez a rossz irány? 

Ahol én állok, úgy látom, 

Épp Te jársz rossz nyomon. 

 

Miért kínzol minden nap, 

Hogy én miért nem vagyok Te és Te miért nem vagy én? 

Igen, egyszerre indultunk el, akkor még fogtad is a kezem, 

De értsd már meg végre: NEM TÉVEDTEM EL! 

 

„Az nem a helyes irány!” 

Hányszor mondod ezt még? 

Ne mutasd, merre van, tudom én! 

Értsd már meg, hogy mindenki más. 

 

Külön úton járunk. 

Legalább nem lesz annyira fájdalmas a búcsúzás… 

 

Engedj végre el, és hagyj élnem! 
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Mondd, hányszor kérjem? 

Ne kínozz minden nap! 

Inkább élvezd nélkülem, hogy szabad vagy! 

 

Én magam is ezt tenném, 

Ha nem fordulnál folyton felém, 

És nem hajtogatnád állandóan: 

„Az nem a helyes irány! Fordulj vissza, azon nyomban!” 

 

„Az nem a helyes irány!” 

Hányszor mondod ezt még? 

Ne mutasd merre van, tudom én! 

Értsd már meg, hogy mindenki más. 

 

Külön úton járunk. 

Legalább nem lesz annyira fájdalmas a búcsúzás… 

 

A szám végeztével Paul maga elé meredt, és még a dal mámorában 

sóhajtott egyet. A szám feltépte a régi sebeket: e dalszöveget akkor 

írta, amikor körülötte mindenki szentül meg volt róla győződve, 

hogy nem érdemes orvosnak tanulnia. Abban az időben "jó" 

tanácsok hada érte őt, melyek lényege az volt, hogy az 

álomszakmája valójában egy hálátlan szakma. Efféle gondolatokkal 
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próbálták segíteni a pályaválasztását: hamar ki fog égni, még arra 

sem lesz elegendő jövedelme, hogy önmagát fenntartsa, satöbbi. 

Amikor pedig közölte velük a pontosabb célját, miszerint addig 

kíván küzdeni, míg a lehető legjobb pszichiáter nem válik belőle, 

egyenesen sokkolta jóakaróit. Most, felnőttként visszagondolva, 

igenis jól tette, hogy a saját útját járta, s nem hagyta, hogy 

megingassák elképzelésében.  

- A refrénnél elcsúsztál - fordult most Jake felé.  

- Igen, tudom, bocs. Te pedig a közepén nem vártál be.  

- Paul, kiabálva énekeld azt, hogy "nem tévedtem el"! Mindig úgy 

szoktad - figyelmeztette Tom. 

- Ó, tényleg! Vissza kell rázódnom. Sok volt ez a fél év kihagyás. 

- Rajtunk nem múlt semmi. Mi minden hétvégén itt voltunk, és 

zenéltünk. 

- Tudom, az én saram. Elég nagy katyvaszban vagyunk a 

betegeimmel, de ígérem, gyorsan pontot teszek a végére, és a 

Képzelgés zenekar ismét visszatér.  

- Annak örülnénk - kotyogott közbe Maja. - Mármint nem tudom, 

mi történt veled… A visszatérésre értettem. Fogalmam sincs, hogy 

csináljátok, de az emberek bírnak titeket. Mindegy nekik, hogy 

hetente, havonta vagy félévente adtok koncertet, a lényeg, hogy 

zenéljetek nekik. 

- Ezt jól esik hallani - vallotta be őszintén az énekes.  
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- Na, dologra! - csapta össze tenyerét Tom.  

- Igenis! - Paul a dallistára lesett, majd miután elolvasta a következő 

szám címét, elbátortalanodott. Ezt valószínűleg a többiek is 

észrevették, ugyanis kérdőn tekintettek rá. - Nem tudom, jó ötlet e 

nagyon régi számokat is játszani, mint például a következő. 

Tudom, hogy leginkább az ilyeneket szereti a közönség, ezek miatt 

pártoltak mellénk, mégis furcsa ilyesmiket énekelnem, hiszen 

kamaszként írtam őket… Már teljesen más dolgok foglalkoztatnak.  

- Tudod mi neked a bajod? - tette fel a kérdést Sean, majd arra 

rögtön meg is adta a választ: - Túl sokat agyalsz. Játsszuk el, és 

kérjük ki a lányok véleményét! Ha tetszik nekik, bent marad, ha 

nem, szerzünk helyette mást. Különben is, ha nem akarsz régi 

számokat előadni, akkor írni kellene újakat.  

- Jó, értem a célzást. A koncerten mondani is fogom, hogy 

várhatóak az új dalok. Tele van a fejem ötletekkel, ma neki is állok 

kiírni magamból. Következő fellépésnél jó lenne, ha már újakkal 

tudnánk előrukkolni.  

- Ha már itt tartunk, mi rajta voltunk az ügyön. Bár dalszöveg 

alapján szoktuk kitalálni a zenei alapot, de mivel nem tudtál jelen 

lenni a próbákon, fordítottunk a dolgon, és kitaláltunk pár új 

számot. Már csak neked kell szöveget írni rájuk. Fel is vettük, 

holnap reggel átdobom neked e-mailben. 
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- Ezt nem mondod komolyan! - lepődött meg Paul. A hírnek 

annyira megörült, hogy legszívesebben kibújt volna a bőréből. - 

Nekem már az is megfordult a fejemben, hogy kidobtok, mert egy 

ideje nem tudok részt venni a banda életében. Erre meg inkább 

helyettem is húzzátok a szekeret? Hogy lehetnek nekem ilyen jó 

barátaim? 

- Kidobni? Téged? - kapott a szón Tom. - Magadnál vagy? 

Általános iskolában kezdtünk együtt zenélni, hogy a francba 

válnánk meg tőled? - Paul szívéről egy jókora kő gurult le, amint 

meghallotta egykori osztálytársa felháborodott kérdéseit.  

- Na, azért jöttünk ide, hogy próbáljunk - emlékeztette őket Jake, 

kiről tudni kell, hogy olyannyira elítélte a férfiak érzelgősségét, mint 

más az állatkínzást. Paul összeszedte magát, letette az akusztikus 

gitárját, és felkapta a szintén előre behangolt, próbateremben 

hagyott elektromosát. Hangszerének kábelét csatlakoztatta az 

erősítőbe, odébb tette a székét, állított a mikrofon állványán, majd 

ismét a nőkhöz intézte szavait:  

- Mint ahogy azt megbeszéltük, ti fogjátok eldönteni, hogy 

maradhat e ez a szám, vagy sem - hívta fel a figyelmüket a 

feladatukra, majd megkezdte a szám bevezetőjét: - Biztos vagyok 

benne, hogy nektek is van olyan tárgy a birtokotokban, melyet ha 

eltépnének tőletek, úgy éreznétek, énetek egy része megszűnne 

létezni. Nekem is van egy ilyenem, mégpedig életem első gitárja az. 
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Arra kérlek titeket, hogy most ti is gondoljatok a számotokra 

legkedvesebb tárgyra, úgy hallgassátok a következő dalunkat, 

melynek címe: Hangtalan. 

 

Hangtalan, semmitmondó csendességben 

Miért nem érzem, hogy dobogna a szívem? 

Összetört lelkem darabjai miért csak hangjára forrnak össze? 

 

Testem már az ő teste 

Lelkem már az ő lelke 

Ha játszok, a saját ereimet pengetem 

Ha leteszem, önmagamtól fordulok el. 

 

Vérem húrjaiban csörgedez 

Ha azok elpattannak, én is menthetetlen leszek. 

Ha tűz éri testét, 

Az én testem is lassan hamuvá ég. 

 

Most a Csend börtönében 

Van fogva tartva a lelkem. 

A sarokban összekuporodva sebeimet figyelem: 

Egyre mélyebbek és szélesebbek. 
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Ujjam remegve nyúl érte, 

De elérhetetlen. 

Be kell látnom: elszakították tőlem. 

Itt a végem... 

 

Testem az ő teste volt 

Lelkem az ő lelke volt 

Ha játszottam, a saját ereimet pengettem 

Ha letettem, önmagamtól fordultam el. 

 

A nyirkos követ karmolva 

Hörögve, majd ordítva 

Lassan összegyűjtve minden erőm 

Végül elérem a gitárom, majd a pengetőm. 

 

A gyilkos Csendnek ezennel vége 

Magába kerít a boldogság és a szabadság érzése. 

Ereimet forró vérem égeti 

nagyon fáj..., de élvezem. 

 

Testem az ő teste volt 

Lelkem az ő lelke volt 

Ha játszottam, a saját ereimet pengettem 
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Ha letettem, önmagamtól fordultam el. 

 

A dal végeztével a lányok kitörő tapsviharral ajándékozták meg a 

zenekart jelezvén, hogy azt mindenképp hallani kívánják a hétvégi 

koncerten is.  

- Nekem ez a kedvenc számom tőletek - szólt Sharon, ki 

kifejezetten visszahúzódó típus volt, így rögtön zavarba jött, amint 

a többiek rá tekintettek. 

- Köszi, akkor marad - mentette meg a tekintetek kereszttüzétől 

Jake a párját. 

- Ez egész jól szólt - jegyezte meg Paul.  

- A-a, a szólómnál begörcsölt az ujjam - masszírozta bal kezének 

mutatóujját Jake.  

- Én észre sem vettem - csodálkozott Paul. 

- Én sem - osztotta barátja véleményét Sean. - Igyál magnéziumot, 

hátha segít! Várj, átugrok a szüleimhez, nekik biztos van itthon. 

Tartsunk addig egy kis szünetet! - azzal óvatosan az állványra 

helyezte királykék gitárját, és már ki is robogott a próbateremből. 

Paul kihasználva az alkalmat a borospoharához indult, míg Tom és 

Jake a barátnőjükkel osztották meg a hirtelen jött pihenőt.  

- Kitől örökölted a különleges hangodat, Paul? - kérdezte vagy öt 

perc múlva Maja az ablakon kibámuló énekestől. 
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- Papámnak volt szép hangja - adta meg a választ a férfi, miután a 

kérdező irányába fordult. 

- Ő is ilyesmi zenekarban játszott? 

- Nem, ő nem. Klarinétot tanított a zeneiskolában, és leginkább 

kamarazenekarokban játszott. Eszméletlenül nagy alázattal művelte 

a zenélést. Ő a példaképem. Sajnos már nem él - a földre tekintett, 

hogy a többiek ne lássák elérzékenyült állapotában. 

- Sajnálom - motyogta Maja. - Jó ember lehetett.  

- Az is volt - helyeselt Paul. Több ideje nem volt visszatekinteni a 

múltba, mivel Sean megérkezett egy doboz magnézium 

pezsgőtablettával és egy nagy pohár vízzel. 

 

Az első próba jobban sikerült, mint ahogy azt remélték. Bár néhol 

előfordultak hibák, azok olyan jelentéktelenek voltak, hogy a 

következő próbára, azaz másnap estére bőven ki lehetett 

gyakorolni. A közönségüket képező nők már este tizenegy órakor 

hazaszállingóztak, ám a banda tagjai olyannyira belemerültek a 

zenélésbe, hogy éjjel egy órakor tértek magukhoz, s indultak 

hazafelé. Egy percig sem maradhattak tovább, mivel reggel 

mindenkinek munkába kellett indulnia: Tom tanító volt a helyi 

általános iskolában, Sean grafikusként, Jake szakácsként dolgozott, 

Paul pedig megígérte szüleinek, hogy besegít a vállalkozásukba.  
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Paul reggel sem kedvelte meg a számára túl magas és erős 

madarakat, így inkább vödrökbe adagolta ki az eleséget a 

takarmánytárolóban, melyet aztán az egyik alkalmazott vitt be az 

állatoknak az infrás melegedőbe - mikor meghallotta az "infrás 

melegedő" kifejezést, kénytelen-kelletlen elnevette magát, mivel 

elég bugyuta kép tárult képzeletben a szeme elé, ám édesanyja 

felvilágosította őt: a struccok hamar megfáznak, így nem ajánlatos 

télen a szabadlevegőn lenniük. Etetés után Paul az irodában 

segített be a könyvelésbe. Maja aznap szabadnapos volt, így elkélt a 

plusz segítség.  Bár a vártnál is jobban lekötötte őt az égbe szökő 

iratok kupaca, minduntalan azon kapta magát, hogy egy üres 

papírlapra firkantotta a fejéből kikívánkozó, rímekbe szedett 

sorokat. A dalszövegírás egyfajta gyógyírként szolgált tátongó 

sebeire. Hasonlóképp érzett az énekléssel és a gitározással 

kapcsolatban is.  Számára mindez olyan volt, mint egy megtért, ám 

elfáradt és bűnökkel túlcsordult lelkületű ember számára a gyónás.  

Munkaidő végeztével aztán jelentősen csökkent az irattorony, 

ráadásul végzett két dalszöveggel is, melyek a Hangok a fejemben és a 

Kisemmizve címet viselték. A hétvégi koncerten azonban még nem 

tudták előadni az új szerzeményeket, hiszen sok munka volt még 

velük: a már birtokában tudott zenei alapra kellett őket illesztenie, 

továbbá ki kellett még kérnie róluk a többiek véleményét is.  
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Hamar beköszöntött az este. Paul a munka végeztét követően 

bebújt a szobájába, hogy kidolgozza a nyers dalszövegeket, 

valamint hogy készüljön az esti próbára. Hét óra volt, amikor 

végzett mindennel. Mivel nővére és annak családja fél hétre ígérték, 

hogy ismét beugranak a szülői házba, leballagott a földszintre. 

Szülei és három unokája épp kirakóztak az ebédlőasztalon, 

jókoratál chips és kóla társaságában. Testvére, Helga épp 

süteményt készített a konyhapulton, férje, Arnold pedig a sütő 

pislákoló lámpáját bütykölte.  

- A srácoknak káros az a cucc - bökött orra hegyével Paul az 

asztalon lévő tál tartalmára, és a fekete italra. 

- Ó, hát csak akkor kapnak ilyet, amikor nálunk vannak - emelte fel 

tekintetét Paul édesanyja a vadiúj, szuperhősös puzzle árválkodó, 

sehová sem illő darabjairól, majd megsimogatta az egyik ikerfiú 

fejét. 

- Túlságosan is elkényezteted őket, Nagyi! - állt öccse pártjára 

Helga, különös nyomatékot téve édesanyjának megnevezésére, 

ugyanis a nyugdíjas hölgyet köztudottan örömmel töltötte el annak 

tudata, hogy immáron kilencedik éve a nagymamák népes táborát 

erősíthette. Rose kisvártatva reagált az őt érő vádra: 

- Nem tehetek róla, nem tudok nekik nemet mondani. Olyan jó 

érzés, hogy nem a gonosz sárkány szerepét töltöm be az életükben, 

hanem a jóságos nyuggert - kacagott.  



89 

 

- Ha ez megnyugtat, nem látszol hatvanötnek - mondta férje, Rick. 

- Pontosan annyira nem látszol idősnek, mint én. Megfiatalítanak 

minket a struccok - azzal megpörgette az asztalon heverő óriási 

strucctojást. Paul jó néhány afféle tojást látott már, mégis újra és 

újra rácsodálkozott, milyen hatalmas az a tyúktojáshoz képest.  

- Beállhatok a kirakós partiba? - kérdezte az ikreket, akik figyelmét 

eddig teljes mértékben lekötötte a játék. A kérdésre egyöntetű, vad 

ujjongásba csapó helyeslés formájában érkezett a válasz.  

- Jó volt a próba? - kérdezte a már széken ülő nagybácsitól a kis 

Brian. A kérdezett most a kisfiú tejfehér, göndör fürtjeire 

pillantott, majd tekintete a gyermek vágyakozó, égszínkék szemeire 

tévedt. A férfi szíve majd' elolvadt a kisfiú ártatlanságot és 

őszinteséget sugárzó arcát látván. Széles mosolyra húzódott a szája, 

amikor észlelte, hogy e varázslatos gyermekből összesen három 

volt, kik pontosan ugyanazt az ábrázatot öltötték fel, mint 

testvérük. A nagybácsi jól ismerte e vágyakozó arckifejezéseket. 

Nagyon is jól tudta, mitől válnának a fiúk egyik másodpercről a 

másikra a világ legboldogabb unokaöccseivé: 

- Igen, a próba nagyszerűen sikerült. Sőt, felül is múlta az 

elképzeléseinket, úgyhogy ha van hozzá kedvetek, ma eljöhettek 

velem - Paul legszívesebben videóra vette volna a srácok ábrázatát: 

az álmodozó, ám kissé csalódott tekintetekből másodpercek 

törtrésze alatt vált sugárzóan boldog, vigyori pofikká. Egy 
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szempillantásra akkora zsivajt csaptak, melyet talán még egy egész 

osztálynyi kisiskolás sem lett volna képes produkálni. Mint akik 

gombostűbe ültek, úgy pattantak fel székeikről, hogy 

fékevesztetten Paul kezét ráncigálják kérvén, azonnal induljanak el 

a próbaterembe. A nagybácsi segélykérőn Helgára nézett, ki értve a 

jelzésből, rendre intette a gyerekeket. Első körben nem járt sikerrel, 

így még erélyesebben tovább fegyelmezett. Mikor már a férje is 

bekapcsolódott az értelmetlennek tűnő rendszabályozásba, 

nyomban elhallgattak.  

- Hihetetlen, hogy neked több tekintélyed van - jelentette ki 

csalódottan a nő, majd visszatért addigi elfoglaltságához, a 

sütéshez. 

 

Paulnak és a gyerekeknek az indulásig bőven volt idejük megtalálni, 

és helyére rakni a kirakós hiányzó darabjait, valamint megvárni 

Helga csodás  csoki darabos kekszének első körben kisült adagját. 

Amikor közeledett a nyolc óra, a gyerekek már annyira izgatottá 

váltak, hogy alig lehetett bírni  velük. Arnold Paul felé irányzott 

sűrű bocsánat-kérések közepette segítette fel a fiúkra a kabátjaikat.  

- Ha bármi rosszat tesztek, a nagybácsitok telefonálni fog nekünk, 

mi pedig azon nyomban autóba ülünk, és haza hozunk benneteket. 

Értve vagyok? - húzta fel egy szempillantás alatt Billy téli 

kabátjának zipzárját. 
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- Ne kelts szegényekben bűntudatot, hiszen még nem is csináltak 

semmi bajt! - kérte Paul. - Nem lesz gond.  

Az úton Paul sok fontos információra tett szert, melyek a 

kiskorúak szerelmi életét illette: megtudta, hogy Billyvel járt egy 

 kislány az osztályból, ám mivel nem tudta őt megkülönböztetni a 

másik két testvérétől, szakított vele. Aztán Brian az egyik 

szünetben kihívta a lánykát beszélgetni úgy, hogy Billynek adta ki 

magát. Azidő alatt úgy leszidta őt a szakítás végett, hogy a 

megszeppent kisiskolás zokogva rohant vissza az osztályterembe. 

A fiúk ezt, és még ehhez hasonló történeteket meséltek rég nem 

látott rokonuknak. Paul egy darabig elmélázott a hallottakon, majd 

igyekezett minél bölcsebb választ adni a gyerekek út közben feltett 

kérdéseire. 

Egy percig sem aggódott, hogy a kicsik neveletlenül viselkednek 

majd a zenekar próbáján.  Ismerte a srácokat annyira, hogy 

tisztában legyen vele: ha idegen környezetbe kerülnek, valóságos 

kezesbárányokká válnak. Gyanúja be is igazolódott: amint az 

otthonos kis házban meglátták a meseszép hangszereket, még a 

szájukat is tátva felejtették.  

- Meghoztam a jövő nemzedékét - jelentette ki köszönés helyett 

Paul a már bent hangoló csapattagoknak, és beljebb tessékelte a 

gyerekeket. A tegnapi próbához hasonlóan ugyancsak a kanapén 

ülő hölgyek kitörő lelkesedéssel fogadták őket: anyai ösztönöktől 



92 

 

vezérelve, nyomban kényelmes ülőhelyekként szolgáló puffokat 

kerítettek maguk mellé. Maja ezután előhúzott a táskájából egy 

nagy zacskó popcornt, Rebecca pedig átszaladt anyós- és 

apósjelöltjéhez, hogy nemsokára egy kancsó gőzölgő kakaóval és 

bögrékkel térjen vissza. 

 

A próba  hasonlóképpen zajlott az előző napihoz képest. A kisfiúk 

egyáltalán nem zavarták a zenekar tagjait és háromfős közönségét, 

sőt, vidámságukkal még egy kis színt is vittek az estébe. Az első 

szünet alatt Paul videót készített a gyerekekről, ahogy a gitárokon 

játszadoztak. A felvételt elküldte testvérének jelezvén, hogy nem 

kell aggódniuk, minden rendben van.  

- Ha így megy majd a koncerten is, nem lesz gond - jegyezte meg 

Tom, amikor a próba végeztével kulcsra zárta a kis ház ajtaját.  

- Ebben reménykedem én is - vallotta be Paul, majd az ikrekkel 

együtt elköszönt a zenekar tagjaitól és párjaiktól. Még csak fél 

tizenkettőre járt az idő: Jake ötlete volt a korábbi hazamenetel, 

ugyanis arról panaszkodott, hogy még a főnöke is észrevette, hogy 

aznap munkaidőben kis híján lefejelte az asztalt az álmosságtól. 

Ötletét leginkább Paul díjazta, hiszen így nem kellett fuvart 

szerveznie a gyerekeknek, akik amúgy is foggal, körömmel 

ragaszkodtak volna ahhoz, hogy végighallgathassák az aznapi 

zenélést.  



93 

 

 

Egészen csípős hideg lett odakint késő estére. Paul a három 

kisiskolás gyűrűjében tartott hazafelé. A férfi jószerével szóhoz 

sem jutott, úgy próbálták egymást túlkiabálni a gyerekek.  

- Nekem a nyolcadik szám volt a kedvencem.  

- Nekem is az, és a rá következő - kontrázott rá a másik. 

- Paul, nekem te vagy a példaképem! - suttogta Nick kizárólag a 

nagybácsijának, mintha csak egy titkot árult volna el neki. Az 

érintett fülét megütötte a mondat, s valósággal elvarázsolta. 

- Ezt komolyan mondod? - csodálkozott. A kilencéves hevesen 

bólogatott, majd séta közben megölelte rokona derekát. Paul 

egészen meghatódott a kijelentés hallatán, ugyanis tisztán 

emlékezett arra, hogy hét évesen milyen nagy hős volt a szemében 

az a már bottal közlekedő, erősen kopaszodó és őszülő öregúr, aki 

egy szép napon megtalálta, és visszahozta neki az elveszett 

kutyáját. Álmaiban sem gondolta volna, hogy felnőttként majd ő 

fogja hőssé nőni ki magát egy kisgyermek szemében. Boldogsága a 

tetőfokára hágott, amikor Billy és Brian is testvérük véleményét 

osztotta.  

- Miért ég az udvari lámpa? - torpant meg Paul, amikor a szülei 

házához érkeztek. 

- Lehet megláttak minket, és kijöttek köszönni nekünk - találgatott 

Brian. 
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- Mindjárt kiderítjük - hadarta a felnőtt. Megmagyarázhatatlan 

félelem kerítette hatalmába. Rosszat érzett. Nem akarta lehagyni a 

gyerekeket, így olyan gyorsan szaporázta meg lépteit, amennyire ők 

képesek voltak loholni mellette. - Valami történt a struccoknál - 

próbálta a tőle telhető legnyugodtabb hangot megütni, nehogy 

megrémissze a fiatalokat. - Figyeljetek rám! Menjetek be! - bökött a 

bejárati ajtó irányába, majd mikor elérték azt, beterelte őket a 

lakásba. Most megjátszott izgatottsággal ezt a tanácsot adta nekik: - 

Anyáék és nagyiék biztosan örülnének, ha a nappaliban szétszórt 

játékaitokat a helyére raknátok. Persze csak miután levetettétek a 

bakancsotokat - pillantott latyakos, apró cipőjükre. - Addig én 

megnézem, mi történt hátul.  

- Veled akarunk menni! - pislogott rá Billy vágyakozó tekintettel. 

- Egyedül megyek oda. Részletesen beszámolok majd arról, mi 

történt hátul. Hess! - a fiúk kénytelen-kelletlen bekullogtak a meleg 

lakásba, és becsukták maguk mögött az ajtót. 

Paul lélegzetvisszafojtva tette meg a sietős lépéseket a struccfarm 

felé. Amikor édesanyja megpillantotta őt a szeme sarkából, azonnal 

felkiáltott: 

- Itt van Paul! Kisfiam, nagy baj van! Apád… az apád… - kapkodta 

a levegőt az asszony. Paul szíve a torkában dobogott, amint 

meghallotta, ki került bajba.  

- Mi történt, Anya? - kérdezte, mikor már odaért hozzá.  
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- A strucc… Az apád… 

- Megrúgta egy strucc? - tette fel türelmetlenül a kérdést. Az anya 

nem bírta végigmondani mondandóját, mert elsírta magát. A 

tehetetlenségtől meggyötört nő Paul háta mögé bökött 

mutatóujjával. Fia megpördült a tengelye körül: a szobányi méretű, 

jéggel borított halastó partján édesapja hasalt egy árva szó nélkül. A 

jég felszíne közvetlenül a part mentén szakadt be, és Paul amint 

közelebb lépett hozzá, látni vélte, hogy a dermesztően hideg 

vízben egy strucc merült el, egészen a csőréig.  Paul megérintette 

Rick vállát, jelezvén, hogy megérkezett a segítség. 

- Fiam, hozz egy kötelet! A kifutó kerítésén találsz egyet - nyögte, 

gondosan ügyelve arra, hogy ijedt hangjától ne essen még nagyobb 

pánikba az állat. Paul most már jól tudta, miért hasalt apja a parton: 

a férfi a két tenyerével közrefogta a madár vékony, feje alatti 

nyakrészt, így megakadályozva a strucc teljes elsüllyedését. Paul 

sarkon fordult, kikerülte a rémülettől földbe gyökerezett lábú 

Rose-t, és az említett eszköz után rohant.  

- Rendben - szólt Rick, amikor fia pár másodperc múlva visszatért. 

- Csinálj a kötélre egy hurkot, és bújtasd át rajta a fejét! 

Paulban legbelül ádáz háború dúlt: még magának sem merte 

bevallani, hogy valósággal rettegett a véleménye szerint nem túl 

szép látványt nyújtó struccoktól. Egyszerűen a hideg kirázta a 

bolyhos fejüktől, két orrlyukkal tarkított lapos csőrüktől, és ádáz 



96 

 

tekintetüktől. Ha pedig a feszélyezően erős lábaikra pillantott, 

legszívesebben nyomban futásnak iramodott volna. Amikor szülei 

az örömtől kicsattanva telefonáltak neki, hogy minden engedélyt 

megszereztek a struccfarm létesítéséhez, lelki szemei előtt 

nyomban egy kisfilm pergett le, melyben szeretett rokonai 

menekültek egy őket üldöző strucchad elől. Az állatok azonban 

gyorsabb futóknak bizonyultak, így utolérték a két nyugdíjast, és…  

"Nem merem, egyszerűen nem merem", hajtogatta most magában. 

- Gyerünk! Nem bírom sokáig tartani! - lihegte mellette édesapja. 

Paul sebesen hurkot kötött a kötélre, majd észrevette valaki 

tekintetét magán: zavartan a betört jegű vízbe bámult, amelyben 

volt a rá meredő, saját életéért küzdő lélek. Paul félőn az állat 

fekete, apró gombnyi szemébe nézett. Tekintetében egyszerre jelen 

volt a félelem, a küzdeni akarás, a remény és a bizalom. A férfi 

amint meglátta a madár hozzá intézett, könyörgő ábrázatát, 

tudatosult benne: csakis rajta múlik szülei bajba jutott barátjának 

sorsa. Levetkőzte hát előítéletét, átbújtatta a kötélhurkot a fején, 

ahogy azt édesapja kérte. A kötél végével odarohant anyjához, s 

utasította őt, hogy jöjjön közelebb a parthoz, és csakis akkor 

feszítse meg a kötelet, amikor a madár feje kezd a víz alá merülni. 

Paul és Rick tisztában volt azzal, hogy e művelet az állat fulladását 

is okozhatná, de több, jobb ötlet reményében gondolkodásra szánt 

percre már nem futotta a hátralevő idejükből. Paul most derékig 
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belehajolt a vízbe, míg a parton maradó apja erősen a földhöz 

szorította a lábát. 

- Kérlek, ne rúgj meg! - szólt az állatnak Paul. - Most lebukok a víz 

alá. Amennyire tudom, átfogom a karommal a tested, és feljebb 

doblak a vízben. Túl nehéz vagy ahhoz, hogy egymagam 

kiemeljelek innen, úgyhogy segíts nekem azzal, hogy keresel a lábad 

közelében egy követ vagy akármit, amivel feltolod magad! - 

mindezt olyan villámgyorsan ejtette ki a száján, amennyire csak 

lehetett. Ezután egy mély lélegzetet véve a víz alá bukott. Mit sem 

törődött a tóban úszó, éles jégdarabokkal - melyek a bőrét 

vagdosták - egyre lejjebb és lejjebb úszott. Látásának épségét féltve, 

behunyt szemmel tapogatta ki a strucc testét. Fogást keresett rajta, 

majd amikor ezzel megvolt, egy jókora lendületet véve feljebb 

emelte őt. Érezte, hogy a bajba jutott - a kérésnek eleget téve -, 

lábával az elrugaszkodáshoz alkalmas pozíciót próbálta megtalálni. 

A segítséget adó férfinek hamar elfogyott a levegője, így gyorsan 

kellett cselekednie: mivel az előző kiemelése kudarcba fulladt, 

megkísérelte tettét másodszor is. Érezte, hogy a madár egyik lába 

megfeszült egy újonnan talált szilárd anyagon. Paul erre 

felbátorodva még nagyobbat dobott a tollas testen. Most érezte, 

ahogy szülőjének erős szorítása elernyedt a bokáján. Ennek 

következtében Paul egész teste azon nyomban belecsúszott a 

vízbe. Rövid ideig a víz alatt volt a feje, majd amikor megtalálta a 
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felszín irányát, felbukott. A fagyos víz fájdalmasan körbeölelte a 

testét, de nem törődött az őt ért kellemetlen érzéssel. A 

szárazföldre törekvő madárhoz úszott, kinek teste bár még a 

vízben volt, hosszú nyaka már a szabadlevegőre került. A parton 

látni vélte szüleit, amint maguk felé húzták a struccot. Paul ahol 

érte, ott próbálta a partra segíteni az állatot. Nem telt bele egy 

percbe, már ki is került a vízből a testes madár. Rick a kezét 

nyújtotta fia felé, aki megragadva azt, szintén kikecmergett a jeges 

vizes fürdő után langyosnak érzékelt partra. 

- Rose, kérlek, vidd be Pault, meg ne fázzon! - kérte a nőt Rick. A 

szóban forgó személy, Paul a ziháló állatra tekintett. Azt hitte, 

amint kikerül a vízből, nyomban eszét vesztve futásnak iramodik, 

ám nem így történt: egy helyben kuporgott a földön, lábait maga 

alá húzva. Nem tudta eldönteni, vajon a kimerültségtől maradt-e 

nyugton, vagy azért, mert felismerte az emberek segítő szándékát. 

Bármi is volt az oka a viselkedésének, rendkívül hálás volt a 

madárnak, hogy hősies tettéért cserébe nem kívánta őt 

gyomorszájon rúgni sem a vízben, sem a szárazföldön.  

Édesanyja most felsegítette a fiát, ám amikor elindult volna vele a 

ház felé, Paul megtorpant. 

- Mindjárt bemegyek a házba, de előtte gyorsan bevisszük őt… 

Mondtátok, hogy egész hamar megfáznak. El ne pusztuljon… 

- Nem, azon nyomban be kell menned, Fiam! 
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- Semmi bajom. 

- Hát jó, nem veszekszem veled. Iparkodjunk akkor! Szegény 

Zsiráf, szörnyen néz ki. Hozok egy pokrócot, amire rárakhatjuk, 

azzal könnyebben be tudjuk vinni - szólt Rose. Paul bólintott, majd 

érdeklődött nővére és annak férje holléte után, hiszen minél több 

ember segített volna a cipekedésben, annál gyorsabban került volna 

meleg helyre a madár.  

- Arnold nagymamája rosszul lett, és kórházba került. Most vele 

vannak, az ikrek pedig nálunk alszanak - gyermeke most 

együttérzően bólintott.  

Pillanatok alatt előkerült az említett pokróc, melyre rágurították a 

magát már teljesen elhagyó állatot. Háromra felemelték, majd a 

már előre kinyitott kifutó ajtaján át becipelték a melegedőbe. 

Szerencsés helyzetben voltak, mert a melegedőben fenntartottak 

egy külön karámot a beteg vagy gyengélkedő madarak számára. Az 

most üres volt, így a többi állat különösebb zargatása nélkül tudták 

elhelyezni az átázott tollú, Zsiráf nevet viselő jószágot.  

- Hogy történt? - tette fel a kérdést Paul, kinek eszméletlenül jól 

esett a helyiség magas hőmérsékletű levegője.  

- Etettük őket, amikor épp Zsiráf feje felett megadta magát a tető. 

A fedél beszakadt része ráesett a fejére, ő pedig annyira megijedt, 

hogy a résnyire nyitva levő ajtón át kirohant - magyarázta 

bűnbánóan Rose. - Tudod, milyen kis értelmesek… Még fióka 
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korukban sem szöktek meg, így sosem zártam az ajtókat addig, míg 

velük voltam.  

- Igen, így van. Zsiráf aztán a tóhoz futott, annak jege pedig nem 

bírta el a súlyát - vitte tovább a történetet Rick. - Aztán már meg is 

érkeztél - Paul az erőtlen, száraz pokrócba takart állatot nézte: 

bágyadt tekintete kifejezéstelen volt. Amint jobban szemügyre 

vette a fejét, látta, hogy annak búbját valóban horzsolások zöme 

tarkította.  

- Hol van az ügyeletes állatorvos telefonszáma? - kérdezte férjét az 

időközben az iroda felé tartó feleség.  

- Jó ötlet kihívni az orvost - jegyezte meg elismerően Rick. - A zöld 

irattartóban van, az egészségügyi kiskönyveink mellett. Légy szíves 

jódot és vattát is hozzál, hogy a sebeit lefertőtlenítsük! - szólt, majd 

fiára lesett: - Most már tényleg ideje bemenned a házba, nehogy 

megbetegedj!  

- Igazad van, megyek is. A gyerekek is bent vannak, remélem nem 

csináltak semmi galibát - azzal még egy utolsó pillantást vetett 

Zsiráfra, bátorítóan ráfektette kezét a bebugyolált hátára, majd a 

kijárat felé vette az irányt.  

Még át sem lépte a melegedő küszöbét, amikor az egyik strucc 

zabolátlan méltatlankodása ütötte meg a fülét. Kíváncsiságtól 

vezérelve belesett az állatok nagy, közös melegedőjébe. Az egyik 
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madár álló testhelyzetben feszélyezve toporgott, s minduntalan ki 

akart menni az elkerített karámból.  

- Miért hangoskodik az egyik? - tért vissza édesapjához.  

- Hogy mit csinál? Ó, hallom már! Pufi lehet az, Zsiráf párja. 

Egészen egymásba vannak habarodva, valószínűleg így fejezi ki az 

aggodalmát a szerelme iránt - Paul megérintette a Pufitól kapott 

sérülést a vállán, mely az ominózus csípés óta is kellemetlenül 

sajgott.  

- Értem. Láttam, hogy a tető darabjai még a földön vannak, a 

madarak mellett. Összeszedném őket, de nem hiszem, hogy 

örülnének, ha egy idegent köszönthetnének a társaságukban - 

érvelt, mellyel a struccmentést követően erősen csökkenő, de 

mégis még fennálló félelmét kívánta palástolni. - Itt maradok 

Zsiráffal, ha ki szeretnéd onnan vinni a törmelékeket.  

- Nem, szó sem lehet róla! Jobban teszed, ha tüstént bemész a 

meleg lakásba, veszel egy forró fürdőt, és iszol egy teát! Ha 

megfigyeled a viselkedésüket, észreveszed, hogy félelmükben egy 

kupacba tömörülnek az egyik sarokban, messze a beszakadt 

tetőtől. Még nekem sem lenne biztonságos bemenni a riadt állatok 

közé. Majd megnyugszanak reggelre. Azt viszont megköszönném, 

ha holnap segítenél kijavítani a tetőt - fia beleegyezően bólintott, 

majd ahogy tanácsolták neki - ügyelve, hogy a lehető leggyorsabban 

szelje át a nagy udvart -, berohant a családi házba.  
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Hangos gyerekzsivaj ütötte meg a fülét, amint kinyitotta a bejárati 

ajtót. Lépteinek zajára felfigyeltek a hangoskodó ikrek, így 

nyomban rohantak hozzá faggatózni. A férfi nem csigázta tovább 

őket, minden kérdésükre azonnal megadta a választ. Mesélés 

közben levetette csurom vizes cipőjét, kabátját és pulóverét, majd a 

fiúk társaságában a konyha felé tartott. Nem lepődött meg azon, 

hogy nem váltották be az ígéretüket, miszerint meglepve a 

felnőtteket, a helyükre teszik a játékaikat. Mintha csak egy csatatér 

tárult volna a szeme elé, kölyök verzióban: füstülő ágyúk helyett 

legók, komor tankok helyett pedig szétszórt videojátékok hevertek 

a földön. Billy valószínűleg észrevette nagybácsija kérdő tekintetét, 

mert szólásra nyitotta a száját: 

- Míg nem voltunk itthon, Nagyi összepakolta a játékokat 

helyettünk, úgyhogy nekünk már nem volt mit. 

- És sok ideig voltatok távol, mi meg féltünk. Nem tudtuk mi 

történt veletek - folytatta Nick. 

- Ezért inkább lekötöttük magunkat játékkal - fejezte be Brian. A 

felnőtt elnevette magát fáradtságában. 

- Gyorsan használjátok ki az alkalmat, és addig egyetek anyukátok 

finom csokis sütijéből, amíg Nagyi be nem toppan! Tudjátok, hogy 

ilyenkor már nem engedi meg az édességevést - figyelmeztette 

őket. Billy huncut mosolyt eresztett el, majd mindhárom fiú 
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tenyerével felfelé kitárta a csokoládéfoltokkal tarkított kezét 

mutatván, hogy ők már gondoltak erre a kellemetlen tényre.  

Amilyen gyorsan csak lehetett, Paul felrobogott az emeleti 

fürdőszobába, hogy forró fürdőt vegyen. Olyannyira jól esett 

megmártóznia a szokásosnál is melegebb vízben, hogy 

legszívesebben a kádban aludt volna, de nem engedte meg 

magának e kényelmet: nem akarta megvárni édesanyját az ikrek 

ágyba zavarásához, hiszen nem tudta, mikor tér be ő is a lakásba. 

- Mars az ágyba! - hangzott a határozott, de barátságos hangvételű 

parancs Paultól, mikor már pizsomába öltözve lerobogott a 

földszintre, ahol a kicsik még javában játszottak. Szavára a három 

kisfiú megadóan feltápászkodott ültéből, hogy álmos szemmel 

kövessék a felnőttet. Nagybácsijuk velük együtt mosott fogat, majd 

bekísérte őket az egy emeletes és egy hagyományos ággyal felszerelt 

szobájukba. Meghagyta nekik, hogy öltözzenek ők is át, szép 

álmokat kívánt, majd behajtotta az ajtót. Ő maga is indult volna 

aludni, ám morcosan korgó gyomra lecsalogatta a konyhába. 

Magához vett egy tányér süteményt, készített egy nagy adag forró 

teát, és bár eltervezte, hogy köntöst felöltve, kimegy megnézni, mi 

a helyzet szüleinél, terve mégis vak vágányra tévedt: fejét az 

étkezőasztalra hajtotta, s nyomban elnyomta az álom.  
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Hamarabb felvirradt a Nap, mint ahogy azt Paul remélte. Amint 

összeszedte magát, kiment segíteni a már javában tetőt kalapáló 

apjához. Mint kiderült, az orvos csupán egy óra erejéig volt náluk. 

Anyja a doktor távozása után be is ment a házba, ránézni az 

ikrekre, ám férje egészen hajnali ötig virrasztott a strucc mellett - 

ki, mint kiderült, azért viselte a Zsiráf nevet, mert még fióka 

korában is jóval hosszabb nyakkal rendelkezett a társaiéhoz képest. 

A tetőjavítás nem tartott tovább, mint másfél óra. Paul nem is 

tudott volna tovább segíteni, hiszen aznap rengeteg dolga akadt. 

Kora reggeltől kezdve szinte megállás nélkül csörgött a telefonja. 

Ebéd alatt kikapcsolta a mobilt, majd villámgyorsan összepakolta a 

gitárját. A tiszteletjegyek rá eső részét odaadta édesanyjának, s 

megkérte, hogy adjon belőle a "kemény magnak" is. Ők voltak 

azok az emberek, akik ha törik, ha szakad, az első sorban álltak az 

összes koncerten. Még az se tántorította el őket, ha hosszú 

perceken át kellett szobrozniuk a helyi, feltörekvő előzenekar 

koncertjén.  

 

Paul autóba ült, hogy gyorsabban megtegye a sportcsarnok és az 

otthonuk közötti negyed órás útszakaszt.  

- Horrorfilmbe illő ez az üres tér - jegyezte meg a 

rendezvényszervezőnek, Laurának, amikor a szeme elé tárult a 

kongó közönségtér, és a csupasz, fekete színpad. Pár ember már 
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munkálkodott a csarnokban: kordonoszlopokat helyeztek el a 

jegykezelő közelében, a nézőközönség zavartalan bejutása 

érdekében. Takarítókat is látni vélt a közelükben, továbbá a 

színpadtól nem messze felépített bárban feltöltésre kerültek a 

műanyag poharak tartói, az italkészletek, valamint a rágcsálnivalók. 

Laura tárgyalt Paullal az anyagiakról, majd útjára bocsájtotta a 

férfit.  

- Hat órakor várunk titeket! Ne késsetek! - szólt utána az autó 

ajtaját kinyitó énekesnek. 

- Ugyan, ismersz minket! Tudod, hogy soha nem késünk - 

mosolygott rá a zenész. A fiús frizurára nyírt, vörös hajjal 

rendelkező, kerekebb idomokkal megáldott Laura horkantott egyet, 

majd így szólt: 

- Leptetek már meg minket, hogy egy órával később érkeztetek a 

megbeszéltnél.  

- Ma pontosak leszünk, ígérem. 

- Úgy legyen! 

 

Olyan megmagyarázhatatlan érzés kerítette hatalmába minden 

egyes koncert napján, melyet legszívesebben életének minden egyes 

napján átélt volna. Mintha a koncert közben a testét elárasztó 

adrenalin már aznap reggel elkezdene munkálkodni benne, 
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felborzolva azzal az eredendően nyugodt lelkivilágát. Ilyen 

alkalmakkor igyekezett az összes percét kiélvezni a napnak. 

Most a próbaterembe vezetett. A megbeszélthez képest korábban 

ért oda, így vagy fél órát kellett várnia a többiekre. Egy cseppet 

sem bánkódott emiatt, inkább leült a sötétbarna, kopottas 

kanapéra, és behunyta a szemét, hogy pihenjen egy keveset. Mély 

lélegzeteket vett, s visszaemlékezett a kezdetekre: amikor még csak 

álmodni sem mertek arról, hogy a jövőben egy óriási csarnokban 

játszanak majd. Hogy egyszer - nem is olyan sokára - telt házas 

koncertjeik lesznek, melyekre a jegyeket két nap alatt elkapkodják. 

Folyton-folyvást interjút készítenek velük, az utcán pedig 

megállítják az őket felismerő rajongók, hogy egy közös fotózáson 

vehessenek részt velük. Jóleső érzéssel töltötte el az is, hogy 

családtagjaik büszkék rájuk, amiért ők is megvalósították a nagy 

álmukat.  

Serdülőként biztosan tudta: ha befutnak, nagy sztárokhoz 

hasonlóan kupak nélküli vizes palackot fognak a közönség soraiba 

hajítani, hogy aki majd azt elkapja, üvegvitrinbe helyezze, és még a 

leendő unokáinak is beszámoljon a becses tárgy történetéről. 

Tizenévesen úgy gondolta, hogy ha nevesebb zenekarokká válnak, 

bármit megtehetnek majd: számukra semmit nem fog jelenteni a 

"nem" szó. A nők falják majd őket, és ők ezt hagyni is fogják. 

Élvezni fogják a vakuk véget nem érő villanásait, és közömbösen 
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fogják olvasni a hetente megjelenő, róluk szóló cikkeket, 

melyeknek a fele sem igaz.  

E jövőkép szerencsére nem vált valóra. Paul úgy gondolta, ennek 

az lehetett az oka, hogy a szüleik mindegyikőjüket a tőlük telhető 

legmegfelelőbb nevelésben részesítették. Paulra különösen a papája 

hatott: mint ahogyan azt a többieknek elmesélte a csütörtöki 

próbán, mindig is tisztelte idős rokonát az alázatáért, melyet a zene 

iránt tanúsított. Egészen fiatalként Paul nem hitte volna, hogy 

ahogy felcseperedik, úgy üt majd ki rajta e különleges és értékes 

tulajdonság. Talán örökölte, talán tanulta azt a nagyra tartott 

rokonától, egy biztos: állította, hogy egy zenész csakis e 

tulajdonságot magába szívva tud a szakmájához hű maradni. 

Szerencsére a zenekar többi tagja is bírt ezzel a képességgel, így 

nem engedték, hogy a média bekebelezze őket. Koncerteken vagy 

egyéb más találkozások alkalmával a lehető legkedvesebb és 

legközvetlenebb módon viselkedtek a közönségükkel. Jóleső 

érzéssel töltötte el őket, hogy tömérdek emberrel oszthatták meg 

azt az örömöt, melyet a zenélésben leltek.  

- Helló! Végre megérkeztetek! - köszöntötte zenésztársait, mikor 

nyílt a próbaterem ajtaja. 

- Szia! Azta, de korán megérkeztél - csodálkozott Jake. 

- A csarnokban voltam, megnézni a helyet. 

- És? Minden rendben van ott? 
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- Persze, mint mindig - nyugtatta meg Paul. – Laura kérte, hogy ne 

késsünk. Mondtam neki, hogy olyan nincs, hogy mi késve 

érkezzünk, erre felemlegette azt a koncertet, amikor egy órával 

később érkeztünk meg. 

- De hát akkor még csak tizenhét évesek voltunk! És amúgy is, 

rock sztároknak képzeltük magunkat, akik bármeddig 

megvárakoztathatják a hallgatóságot - tárta szét a karját Sean, 

széles vigyorral az arcán. 

- Te jó ég, ha találkoznék a tíz évvel ezelőtti önmagammal, tuti 

bemosnék neki egyet - gyűrődött ráncba Tom homloka.  

- Srácok, kezdjünk hozzá a próbának, mert nem sok időnk van 

már! - emlékeztette őket Paul. Így is lett. Az újonnan érkezők 

levetették a kabátjukat, kicsit megmelegedtek a Paul által begyújtott 

kandallónál, majd mindenki elfoglalta a saját helyét.  

Az utolsó próbán soha nem egyeztek bele, hogy bárkit is vendégül 

lássanak a kanapén, hiszen kifejezetten nagy koncentrálást igényelt 

az, hogy ki tudják szűrni a legkisebb hibákat is a dalokban. Ez most 

sem volt másképp: a tagok nem hoztak és nem is vártak egy 

látogatót sem. A koncertek előtti utolsó próba mindig valahogy 

más volt: már nem az a nyugodtság jellemezte a zenészek 

lelkivilágát, hanem bennük volt egyfajta kellemes izgatottság és 

vágyakozás arra, hogy minél hamarabb a színpadra állhassanak, s 

fürödhessenek a közönség szeretetében.  
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- Ennyi volt! - csattant össze Tom egyik dobtokjának csatja. - 

Megtettünk mindent az ügy érdekében. 

- Ha hagytunk is a számokban hibát, megpróbáljuk majd élesben 

kikerülni, vagy reménykedünk, hogy a közönségnek nem fog 

feltűnni - szólt Jake az ugyancsak bőszen pakoló barátaihoz. Paul 

éppen a mikrofonállványát szedte szét, és helyezte tokjába. Tudta, 

hogy a helyszínen biztosítani fognak egyet számára, de úgy 

gondolta, nem kockáztat. 

Amint minden hangszert szétszereltek és tokjaikba raktak, az 

erősítőkkel és a kábelekkel együtt berakták az udvarra beállt 

teherautó nagy csomagtartójába, mely a sportcsarnok tulajdonát 

képezte. Mivel Paul maga is autóval érkezett a próbára, a 

többiekkel ellentétben nem a teherautó sofőrjéhez ült be, hanem a 

saját járművében utazott. Az anyósülésre állította az akusztikus 

gitárját, a padlóra az összecsukott gitárállványokat és a lábtartót, az 

elektromos gitárt pedig a hátsó ülésre fektette.  

Ahogy befordultak a négy sávos útról a sportcsarnok felé vezető 

vékonyabb útra, rögtön látni vélte, hogy a távolban már 

gyülekeztek az emberek: volt, aki kocsiban várt, volt, aki vastagon 

felöltözve feszített az épület előtt. Az énekesnek hirtelen 

megfordult a fejében, hogy lehet, ismét elkéstek, ám rögtön 

elvetette e gondolatot, és tudatosította magában, hogy vannak 
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ennyire hűséges rajongóik is, akik a kezdés előtt jóval korábban 

már megérkeznek. Amint leparkolt, hátára kanyarította a nehezebb 

súlyú elektromos gitárját, egyik kezébe vette az állványokat és a 

lábtartót, másikba az akusztikus gitártokjának fogantyúját, és 

elindult az ugyancsak hangszereket rejtő tokokat pakolászó társai 

felé. Bár a zenekar maga is oda szokott menni a már hosszú ideje 

egy helyben álldogáló, rájuk váró csoportokhoz, a rajongók most 

megelőzték őket: a bejárati ajtónál fagyoskodó vagy tíz ember egy 

szempillantás alatt előttük termett. Közös képet szerettek volna, 

melynek Paulék nem látták akadályát. Nyomban visszapakoltak 

mindent a csomagtartóba, aztán pár kép erejéig átölelték a 

huszonéveseket. A fiatalok érdeklődő arccal rákérdeztek, mely 

számokat fogják játszani, de erre az egy kérdésre nem kívántak 

válaszolni.  

- Az legyen meglepetés - válaszolta Sean, miközben ismét kezébe 

kapta gitárját és lábpedálját. - Ne haragudjatok, most mennünk 

kell! A koncerten találkozunk! 

Szokásukhoz híven először lepakoltak a színpad elé, majd 

bementek az öltözőjükbe, hogy letegyék a kabátjaikat. Amint 

visszaértek a színpadhoz, Laura már várta is őket.  

- Köszi, hogy időben jöttetek - szólt köszönés helyett. 

- Ígérd meg, Laura, hogy nem fogsz életünk végéig megbélyegezni 

minket egy kiskori hülyeségünk miatt! - kérte Tom. 



111 

 

- Ha ma akkorát zúztok, hogy még a falak is beleremegnek, akkor 

spongyát vethetek rá - mosolygott felvont szemöldökkel. 

- Úgy lesz! 

Rövid szünet beállta után Laura folytatta: 

- Fél órával előttetek kezd az előzenekar. Tom, a te dobszerkódon 

játszhatnak, ugye? Mondták, hogy nem tudják megoldani a sajátjuk 

szállítását. Meg amúgy is, könnyebb lenne az úgy. 

- Ezt most úgy kérdezed, mintha nem ismernél - jegyezte meg a 

hangszer tulajdonosa. - Tudod jól, hogy semmi bajom, ha játszanak 

rajta. Csak szét ne verjék, mert azért nagyon fel tudom emelni a 

hangom. 

- De a dobnak pont az a lényege, hogy szét legyen verve… 

- Jaj, tudod, hogy értem.  

- Na, jó, fordítsuk komolyra a szót! Teltházatok lesz. 

Köszönhetően a fél év kihagyásnak, több embert érdekelt volna a 

koncert, mint amekkora a csarnok befogadóképessége, így vannak 

jó páran, akiknek már nem tudtunk eladni jegyeket. Szóval jó 

ötletnek tartanám, ha hamarabb állnátok újra színpadra, mondjuk 

egy hónap múlva.  

- Igyekszem megoldani, hogy gyakrabban hazajöjjek - bólintott 

Paul, mivel tudta, hogy a kérés kifejezetten felé irányzott volt.  

- Oké. Akkor munkára, nem érünk rá! - csapta össze kezét a testes 

nő. - Óh, nézzétek, ott van az előzenekar! - hívta fel a férfiak 
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figyelmét az érkezőkre, mikor átnézett a fiúk válla felett. A 

Képzelgés zenekar tagjai egy emberként pördültek meg a tengelyük 

körül.  

Paul hihetetlenül megörült a jövevényeknek, ugyanis jól ismerte 

őket: a srácok már vagy háromszor játszottak a fellépéseik előtt, így 

a két együttesnek volt alkalma viszonylag sokat beszélgetni a 

színfalak mögött. Paul az énekessel tartotta is e-mailben a 

kapcsolatot, hogy a tanácsaival segítse kicsit a banda előrejutását. A 

Szótlan nevet viselő zenekar tagjai alig töltötték még be a 

tizenhatodik életévüket, így Paul és barátai erősen a fiatalabb 

önmagukra ismertek bennük. A Szótlan zenekar azonos 

létszámban játszott, mint ők, és még a dalaik hangvétele is hasonló 

volt. A különbség közöttük azonban az volt, hogy míg a Képzelgés 

zenekarban csupán Paul énekelt, addig a fiatalok mindegyikének 

volt egy-egy mikrofonja, hogy az erős hanggal megáldott énekes 

munkáját háttérénekkel tegyék különlegesebbé. Paul tisztán 

emlékezett arra az időszakra, amikor a fiúk kifejezetten az ő 

számaikat játszották, majd később ahhoz letagadhatatlanul 

hasonlító dalokat találtak ki. Amikor erre felfigyelt, első dolga az 

volt, hogy felvegye a kapcsolatot a tizenéves tagokkal. Ugyanazt az 

ötleteket osztotta meg velük, melyeket még a kezdetekben ő is 

kapott: igyekezzenek megtalálni a saját hangjukat, mert a közönség 

nem igényli a másolatot. Bármennyire is nehezükre esik, egy 
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hónapon át ne hallgassanak zenét, csakis a saját magukét 

csiszolgassák. Így könnyebben elérhetik a céljukat, azaz a saját 

megtalálását, hiszen nem furakodott be egy, más bandák által 

játszott dal a fejükbe.  

A zenészek kézfogással köszöntötték egymást, majd Sean ezt 

kérdezte: 

- Segítetek összerakni a színpadon a cuccot, aztán behangolni? 

- Aha, szívesen - vágta rá Martin, a fiatal énekes, majd a többiek is 

helyeseltek. Paulnak csak most tűnt fel a fiatalok tökéletesen 

megegyező külseje: vállig érő, még növő félben lévő haj, sötét 

színű póló, fekete farmer, tornacipő, s mindezek alatt 

eszméletlenül vézna test. Pontosan úgy festettek, mint a már 

harmincas éveikben járó zenészek, annyi idősen. Paul most a saját 

öltözékére lesett, miközben mind a nyolcan a színpad felé 

tartottak: fekete, lazán gombolt, könyékig feltűrt hosszú ujjú inget 

viselt, valamint fekete farmert.  

- Remek. Tíz év alatt csak annyit fejlődtem, hogy a fekete pólót 

fekete ingre cseréltem - lepődött meg a tényen. 

- Tessék? - fordult vissza Todd, az előzenekar basszusgitárosa. 

- Semmi, véletlenül hangosan gondolkoztam. 

- A szereléseden akadtál fenn? - húzódott vigyorra a szája. Paul 

szórakozottan bólintott: - Ha így haladsz, még tíz év, és öltönyben 

fogsz nyomulni.  
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- Nem, az kizárt - szabadkozott. - Előbb fogok egy fehér fecskében 

és egy rikító rózsaszín szőrmebundában énekelni, a színpadra 

felvonszolt rikító zöld bársonykanapén fekve, mint öltönyben.  

- Ilyen hülyeségek hogy jutnak eszedbe? - nevette el magát Todd. 

Paul maga is elmosolyodott, majd megvonta a vállát. 

 

A hangszereket egész gyorsan sikerült összerakniuk, hála a 

segítségnek. Ezután került sor a hangolásra. A fiatalok 

felajánlották, hogy maguk hangolnak be, de Paulék megköszönve a 

segítséget visszautasították az ajánlatot, mert gyorsabbnak vélték, 

ha maguk végzik el e feladatot. Ezután a hangtechnikussal, 

Stephennel futották le a szokásos köröket. Amikor már mindennel 

megvoltak, visszavonultak az öltözőbe. Akkor jött el annak az 

ideje, hogy Paul bekapcsolja a telefonját. Felhívta szüleit, kik már 

teljesen koncert-kész öltözetben és hangulatban voltak otthon. 

Perceken belül kezdett az előzenekar, úgyhogy édesanyja 

biztosította őt afelől, hogy igyekeznek minél hamarabb a helyszínre 

érni. 

- Láttátok, mennyien jöttek el? - kérdezte az öltözőben ülőktől 

Tom. Mivel az egyik kényelmes fotelben üldögélő, ropit eszegető 

Paul a fejét rázta, a válasz hamarosan megérkezett: - Rettentően 

nagy a zsúfoltság. Sosem hittem volna, hogy ennyi embert fog 

megmozgatni az, amit csinálunk. Ti nem így vagytok vele? 
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- Dehogynem, ne is mondd! Egész éjjel nem tudtam aludni. 

Számomra még mindig hihetetlen ez az egész, pedig jó pár éve 

teltházas koncerteket adunk. Mintha minden egyes koncert után 

elfelejteném, mennyien jöttek el… - szólt Jake, majd az egész 

alakos tükörhöz ment, hogy rendbe szedje magát. Cselekedetére 

felfigyelt Paul is, és rájött, hogy jobban tenné, ha ő is legalább 

egyszer meglesné az ábrázatát, melyet minimum másfél órán át a 

közönség is nézni fog.  

- Halljátok? Most kezdenek Toddék - szólt Sean. Paul fülelni 

kezdett, majd maga is hallani vélte, hogy a fiatalok épp az első 

számuk elején tartottak.  

- Akkor még van egy kis időnk pihenni - vonta le a következtetést, 

majd odament a már szabadon álló tükörhöz. - Annyira nem is 

vészes - jegyezte meg. 

- Mi? 

- A külsőm. Ma nem igazán néztem tükörbe… Rosszabbra 

számítottam - túl bőnek bizonyuló fekete farmerjának övén 

szorított egy fokot, majd szeme az ingjére tévedt. Feljebb tűrte a 

lejjebb kívánkozó ruhadarab ujját, majd a haját vette kezelés alá: 

borzolt egyet rajta, majd gondosan eligazította a halántéka tájékán 

nőtt világos színű hajat a kissé elálló fülei elé és mögé. Közelebbről 

is megnézte az arcát, s mivel nem talált rajta semmi rendelleneset, 

kész is volt a szépítkezéssel.  
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- Te aztán nem cicomázol - nevetett Sean.  

- Az nem az én világom. Kikelek az ágyból, az eleve felborzolt 

hajamat még jobban összekócolom, aztán kész is vagyok. 

- Nekem nincs is mit összeborzolnom - panaszkodott Tom, akinek 

aznap is úgy fénylett a fejbőre, mint egy fényesre polírozott 

tekegolyó.  

- Ezek szerint ebben a bandában csak én és Sean használunk fésűt 

- összegezte Jake. - Ez szomorú.  

A zenekar színpadra állása előtti fél óra a lazításról szólt, mint 

mindig. Paul visszaült a fotelbe, a fejtámlájára hajtotta a fejét, 

behunyta a szemét, s megpróbált a lehető legmélyebben ellazulni. 

Így tett az együttes többi tagja is. Jake talán még öt éve mutatta be 

barátainak a meditáció művészetét, mely segítségével sokkal jobban 

tudtak koncentrálni a koncertek alatt. Paul véleménye szerint már 

azért megérte végezni a gyakorlatokat, mert utána úgy érzete 

magát, mintha pár óra hosszát aludt volna.  

 

Most kopogtattak az ajtón, majd a jövevény meg sem várva a 

választ, lenyomta a kilincset, és résnyire kinyitotta az ajtót. Egy 

hosszú szakállas férfi lesett be hozzájuk, aki történetesen a 

sportcsarnok igazgatója volt. 
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- Készüljetek! Ti jöttök! - Paul feltápászkodott, masszírozni kezdte 

halántékát, ugrált párat egy helyben - hogy elgémberedett tagjaiba 

kis életet leheljen -, majd a nyújtózkodó társaira lesett.  

- Készen álltok? - kérdezte széles vigyorral az arcán. 

- Mi az hogy! Meg fogjuk őrjíteni a közönséget! - rikkantotta Tom.  

- Az már egyszer biztos! - azzal Jake egy utolsó pillantást vetett a 

tükörképére, és elindult a színpadra vezető folyosón, háta mögött a 

többiekkel.  

- Remek, látom, egyben vagytok - szólt üdvözlésképpen Laura a 

feketére festett színpadi lépcső tövében. - Egy leheletnyit 

aggódtam értetek, mert nagyon csendben voltatok. A színpadon 

azért ne játsszatok csendkirályt! - kérte őket. Piszkálódására Paul 

egy lesújtó pillantással illette, majd hallgatózni kezdett: 

- Köszönjük a tapsot! - szólt bele a mikrofonba Martin. - 

Megmutatjátok, mennyire várjátok a Képzelgést? - a tapsvihar 

irgalmatlanul felerősödött, miközben jó néhány ember a soron 

következő zenekar nevét kiáltotta. - Sajnálom, nem igazán hallom 

ezt a halk tapsot. Paul meghagyta nekem, hogy csak akkor adjuk át 

nekik a színpadot, ha elég hangosan kéritek. Szóval? - cukkolta az 

énekes a hallgatóságot. A szóban forgó személy rosszallóan a fejét 

csóválta, hiszen köztük egy árva szó sem esett ilyesmiről. A 

tombolás még tovább fokozódott. Paul látta, amint a körülöttük 

serénykedő középkorú nő fellépett a színpadra, közvetlenül a 
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színpad szélén videózó férfi mellé, hogy bősz integetésével felhívja 

magára a Szótlan nevet viselő zenekar figyelmét. Amint Martin 

észrevette a jelzést, így szólt az embersereg felé: - Rendben, nem 

csigázunk tovább titeket. Még egyszer köszönjük ezt a 

felejthetetlen estét! Köszöntsétek hát nagy tapssal a Képzelgést! - a 

fiatalok pár másodperc alatt már Paulék mellett termettek, kik még 

mindig a színfalak mögött feszítettek. Martin a zenésztársaival 

együtt egy buzdító vállveregetésben részesítették őket, majd 

fáradtan a saját öltözőjükbe vonultak.  

 

Paul testét valósággal perzselte az adrenalin, amint a színpadon 

meghallotta a hatalmas, vadul ujjongó tömeget. A lányok, fiatal nők 

örömtelien sikoltoztak, melyeket hallván az együttes tagok 

tizenéves korukban majdnem kibújtak a bőrükből.  

Pault egy ideig elvakította a fényszórók erős fénye, ám amikor 

hozzászokott a szeme az ide-oda tekergő fénynyalábokhoz, végre 

gyönyörködhetett a szeme elé táruló látványban: vidám, őket 

ünnepelő sok száz ember, kik egytől egyig velük kívánták eltölteni 

az estéjüket. 

- Sziasztok! - bukott fel a köszöntés az énekesből, majd a társaira 

nézett, kik arcáról lerítt a boldogság érzése. - El sem tudom 

mondani, milyen nagy örömünkre szolgál, hogy végre láthatunk 

benneteket! Be kell vallanunk, kegyetlenül hiányoztatok! Ígérjük, 
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igyekszünk többé az elmúlt fél évhez hasonló szünetet nem 

megejteni… Nem is bírnánk ki nélkületek - tekintetével az első 

sorokban feszítő rokonait és ismerőseit kereste. Csodálkozva vette 

tudomásul, hogy a számára kedves emberek nem tudták elfoglalni a 

szokásos törzshelyüket: az első öt sorban teljesen vadidegen 

személyek lesték minden mozdulatát. Kisvártatva azonban 

észrevette a távolban szeretteit, s egy nagy mosolyt eresztett el 

feléjük. Édesanyja elkapta fia tekintetét, így ugrálva integetni 

kezdett neki. - Csapjunk is bele! Hallgassátok sok szeretettel a 

Tévúton jársz című számunkat! Mert nem mindig az a helyes irány, 

melyet mutatnak nekünk. Sokkal inkább az, melyet mi magunk 

annak ítélünk - szólt, majd hátat fordított a mikrofonnak, hogy a 

dobosra, Tomra vigyorogjon, aki hangulatfokozás céljából 

szaporán ütötte a cintányérokat. Ezután a már előre maga mellé 

készített akusztikus gitárjához sétált. Felkapta a vállára, leült a 

székére, majd a digitális zongora kíséretében belefogott a dal 

éneklésébe. Amint az első verssort kiejtette a száján, a hangosan 

ujjongó közönség rögvest elnémult. 

Paul zenélés közben mindig behunyta a szemét, hogy legkedvesebb 

tevékenysége közben egy egészen más világban járjon: egy olyan 

helyen, melyről elég gyakran álmodott is. Ahol sokkal boldogabb, 

mint a valódi, időnként zord világban, melyben létezett a 

hétköznapokon. Egyetlen egy szituáció volt, mely alkalmával mégis 
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nyitott szemmel gitározott és énekelt: az pedig a koncertek hosszú 

percei voltak. Most sem volt ez másképp: ösztönszerűen fogta le a 

gitár fogólapján az akkordokat, s minduntalan igyekezett külön-

külön, minden egyes ember szemébe nézni. Számára egy koncert 

abban különbözött a szokásos, otthoni zenélésektől, hogy míg 

koncerten a közönség szívébe igyekezte belopni a dalt és annak 

üzenetét, addig egy esti, otthoni zenélgetés alkalmával a külvilágot 

teljesen kizárva, a saját világába zárkózott be.  

A dal vége felé járván észrevette, hogy a három ikerfiú Paul 

édesapja, sógora és nővére nyakában tombolt. Az énekes a lelkéből 

túlcsorduló boldogságtól most a mennyezetre tekintett, majd 

átadva magát a dal által keltett érzésnek lassan, ütemesen 

megingatta a fejét. Mikor az utolsó hang is elhagyta a torkát, és a 

kíséret is elhalt, ismét a közönséghez szólt: - Tudjátok, mi az 

érdekes a régi dalainkban? Hogy a zömét tizenévesen raktuk össze, 

mégis én, és talán ti is több élethelyzetetekre rá tudjátok vetíteni, és 

sokszorosan bele tudjátok élni magatokat a mondanivalójába, 

legyetek fiatalok, középkorúak vagy már nyugdíjasok. Így van? - 

kérdezte. A közönség egyetértően felzúgott.  

 

Már a harmadik számuk felkonferálásánál tartott, amikor különös 

érzés kerítette hatalmába: az adrenalin, mely eddig jólesően 

bizsergette tagjait, most mintha megfagyott volna az ereiben, hogy 
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a veszélyérzetnek és a félelemnek adjon teret. Homlokát 

összeráncolta, majd mit sem törődve átmeneti zavarával, tovább 

beszélt.  

- Hé, haver, minden rendben van? - lépett oda hozzá Jake. 

Arckifejezéséből Paul az aggodalmat olvasta ki.  

- Kicsit furán érzem magam… Nem tudom, mi lehet ez. Ilyen még 

nem történt velem – válaszolta. 

- Igen, épp ezért kérdezem. Figyelj, ha gáz van, akkor pár percre 

leszaladhatsz a színpadról, mi tartjuk a frontot! Csak konferáld fel 

azt, hogy bemutatjuk az új számaink kíséretét, és már nyomjuk is. 

Aztán ha visszajössz a színpadra, folytatjuk! - Paul feszengve 

bólintott egy rövidet, miközben minduntalan a földet bámulta. 

Kisvártatva ismét a közönség felé fordult: 

- Következzen hát a Halhatatlan című dalunk! - Paul ezután Tom 

felé fordult, aki beszámolásképp ritmusosan ütötte össze a 

dobverőket. Az énekes most először énekelt behunyt szemmel a 

színpadon. 

 

Mit ér a halhatatlanságod, ha csak egyet tudsz, 

Láncra verve ordítani? 

Tépd el a láncot, és folytasd a harcot, 

Vagy állj ellent, ha már csak azt mered! 
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Ragadj meg egy pengét, hogy kivájd a Fájdalom szívét! 

Ha nem mered, csak egyet tehetsz: 

Menekülsz, amíg csak lehet. 

Ha rám hallgatsz, az égbe szállsz, és szabaddá válsz… 

 

- Hé, ez a szám nem így van! - figyelmeztette Sean a gitárszólója 

közben, aki úgy irányozta mozgását a színpadon, hogy e szavakat 

közvetlenül a barátja fülébe kiálthassa.  

- Tényleg? - lepődött meg Paul szorongva. - Nem tudom, mi van 

velem. Kicsit rosszul érzem magam - vallotta be őszintén neki is. 

- Nem baj. Látod, a közönség szereti, hogy néhol átvariálod a 

szöveget, de ha bármi baj van, szólj, és fedezünk! - mondta ezt úgy, 

hogy közben az ujjai vadul jártak gitárjának húrjain.  

A szám végeztével orkán erejű üdvrivalgásban volt része a 

zenekarnak. Paul ahelyett, hogy ennek örült volna, inkább rettegést 

érzett, melyben az volt a legszörnyűbb, hogy nem tudta megfejteni 

az okát. 

- Köszönjük a tapsot! Mint azt mindannyian tudjátok, az elmúlt fél 

évben eltűntünk. Megígérjük nektek, hogy nem fog megismétlődni 

újból. Számomra az elmúlt időszak olyan volt, mint egy valóra vált 

rémálom - a hatalmas tömeg az utolsó szóra nagy éljenzésbe 

fogott. - Jól sejtitek, a Rémálom című dalunk következik - azzal a 

zenekar bele is kezdett a számba. Paul megdörzsölte a szemét, 
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hátha kioldja azzal az elméjét marcangoló megmagyarázhatatlan 

feszengést. Úgy érezte magát, mint kisiskolás korában, amikor nem 

készült fel a matematika órára, és a tanár kihívta őt a táblához 

felelni: a szíve a torkában dobogott, a szeme káprázott, a lábai 

pedig remegtek. Most körbenézett a színpadon: a nagy, feketére 

mázolt deszkák alkotta nagy teret kihasználva a két gitáros a 

közönséget megőrjítve kóvályogtak fel s alá, majd amikor 

összetalálkoztak, egymás elé álltak, és poénból kihívták egymást 

egy rövid gitárpárbajra. A dobos teljes önkívületi állapotba kerülve 

püfölte a dobok hártyáit és a cintányérokat. Paul homályos 

tekintetét most a közönségre irányította: gyönyörű látvány volt 

számára, ahogy a daluk ritmusára egyszerre mozogtak az emberek - 

azonban észrevett valamit, mely okozója lehetett a rossz 

közérzetének. 

- Köszönjük! - hálálta meg ismét a közönség tapsát és 

üdvrivalgását, amikor végeztek a Rémálom című számukkal is. 

Odasétált - jobban mondva odaimbolygott - a dobos emelvénye 

tövében elhelyezett ásványvizéhez, hogy igyon belőle egy keveset, s 

lelocsolja vele az arcát, hátha azzal észhez tudja téríteni magát 

képzelgéséből. A hideg víz olyan jólesően hűtötte le felhevült 

arcbőrét, hogy legszívesebben az egész üveggel magára borította 

volna. Lerakta a palackot, pár pillanat erejéig lehajolt, két kezét a 

térdén pihentette, miközben hosszan beszívta, majd kifújta a 
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levegőt. Csöpögő, vizes haját megrázta, majd ismét szembefordult 

a tömeggel, hogy bejelentse a következő daluk címét, valamint pár 

szép szót mondjon róla, mellyel elősegítheti, hogy a közönség 

minden tagja felismerje magát a dalban. Már épp a mikrofonjához 

ért, mikor egy erős kéz ragadta meg ingjének hátrészét, s magához 

húzta. Kérdőn nézett Tomra, aki kilépve dobjai által alkotott 

barikádja mögül, úgy tűnt, valami fontosat szeretne mondani neki. 

Valószínűleg erre felfigyelt Jake és Sean is, mivel ők is rögtön 

mellettük termettek.  

- Mi folyik itt? - kérdezte Tom, félelemmel teli hangon. 

- Kicsit rosszul érzem magam - válaszolta vállvonogatva Paul. - 

Lehet keveset ettem az elmúlt napokban, és leesett a cukrom, vagy 

csak most jön ki rajtam a fél éves stressz… Ne haragudjatok… A 

koncertnek hamarosan vége, addig megpróbálok kitartani - darálta 

sebesen, hogy minél hamarabb visszatérhessenek a közönséghez.  

- Nem, nem az a legnagyobb gond itt - szólt Sean. 

- Hanem? 

- Láttad a közönséget? 

- Igen, de szerintem csak a szemem káprázott. 

- Akkor mindannyian hallucinálunk, Paul - közölte vele Jake, majd 

megragadta barátja vállát, hogy a népes hallgatóság felé fordítsa. - 

Nézd az első öt sorban álló embereket! Most már érted, miért 

érzed magad rosszul? Minden kábé sóbálvánnyá váltan 
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mozdulatlanul állnak, és rád merednek. Le sem veszik rólad a 

szemüket - Paul tüzetesebben is megnézte a szóban forgó, első öt 

sorban álló személyeket: jól látta előzően is, hogy mindannyian 

rezzenéstelen arccal, pislogás nélkül csakis őrá szegezték a 

tekintetüket. 

- Ez kegyetlen ijesztő! - adott hangot döbbenetének. 

- Ők nem a volt betegeid vagy azok családtagjai? - kíváncsiskodott 

Tom. 

- Nem, dehogy! Csak felismerném őket. Ezeket az embereket még 

életemben nem láttam. 

- Akkor mit akarhatnak? 

- Fogalmam sincs, de ez elég aggasztó - zihálta, majd az alkarjával 

megtörölte gyöngyöző homlokát. 

Kis félrevonulásukra Laura is felfigyelt, mivel a lépcső tetejére 

lépett, hogy integetésével felhívja magára a férfiak figyelmét.  

- Pszt! Látom mi a gáz - mondta. - Pár szám van már csak hátra. 

Nyomjátok le, aztán úgyis szétszéled a közönség! 

- Rendben - egyezett bele az énekes, majd sóhajtott egyet, és ismét 

a mikrofonhoz sétált. Megfogadta, hogy minden erejével azon lesz, 

hogy különös érzése ne hatalmasodjon el rajta, s ne üljön ki az 

arcára a kétségbeesés. - Bocsi, eszembe jutott egy jó vicc, és muszáj 

volt megosztanom a haverokkal - szólt a közönségnek, kik tapssal 

ajándékozták meg őket megköszönvén, hogy véget ért a rövid 
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szünet. Az énekes tovább folytatta mondandóját: - Ha titeket is 

érdekel, a koncert utáni dedikáláson elmesélem nektek - e mondata 

után a közelében álló Seanre sandított, aki kérdőn tekintett rá. - 

Sean csúnyán néz rám, úgyhogy térjünk is rá a következő 

számunkra: Álom és valóság.  

Már egy árnyalatnyival jobban érezte magát, mivel rájött, mi okozta 

az átmeneti zavarodottságát. Még mindig feszélyezve érezte magát 

a rá szegeződő tekintetektől, de már tudatosan igyekezte elterelni 

az első pár sorban állókról a gondolatát. "Ez az én pillanatom! 

Nem hagyom, hogy azok egyesek elvegyék tőlem életem egyik 

legszebb élményét." 

A koncert hátralévő részében hatalmas tombolás kerekedett a 

hallgatóság között. Paul ismét megkereste szemével családtagjait, s 

az első öt sorban szobrozó, pókerarcú személyekkel mit sem 

törődve, csakis a szüleinek, nővérének, az ő férjének, valamint a 

három unokaöccsének zenélt. 

- Hálásak vagyunk, amiért megtiszteltetek minket a jelenlétetekkel! 

Imádunk titeket! - kiáltotta a mikrofonba, amikor a tizennegyedik 

számukat is eljátszották. - A doboknál Tomot hallottátok. A 

basszernál Jake-t. A szólógitárt Sean bűvölte. Ó, és a mikrofonnál - 

olykor pedig a gitárnál - én, Paul voltam - mutatta be azon 

közönségtagoknak a zenekar felállását, akik újonnan csatlakoztak a 

rajongótáborukhoz. 
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A hangokból ítélve a közönség erősen tiltakozott afelől, hogy a 

koncert véget érjen. Ennek ellenére Paul és társai leballagtak a 

színpadról. Mivel még hátra volt három ráadás számuk, e tettüket 

mindössze csak a megszokás vezérelte.  

- Jók voltatok, fiúk! - dicsérte meg őket Laura, amikor leértek a 

színpad mögé. - Paul, nagy csodálód lettem! Azt kibírni, amit ott 

elöl művelt a közönség... Hihetetlen. Nem tudjátok, kik lehetnek? 

- Fogalmunk sincs. 

- Nem a betegeid, vagy azok rokonai? - találgatott a nő. 

- A többiek is erre gondoltak, de nem, közük sincsen a 

betegeimhez. Legalábbis szerintem - vélekedett az érintett.  

- Na, jó, eleget várattátok a közönséget! Nyomás fel a színpadra, 

játsszátok el a három plusz dalt, és a koncerttel végeztünk! - azzal, 

mint egy anyakacsa a csibéit, terelgetni kezdte őket fel a színpadra.  

 

A ráadás számokat gyorsan eljátszották. Paul észre sem vette, és 

már véget is ért a koncert. Soha nem örült még annyira egy fellépés 

végének, mint akkor - éppen ezért lelkiismeret furdalása is támadt, 

amiért jobban érezte magát közönség nélkül. Később azonban 

emlékeztette magát arra, hogy a hozzájuk hű, és számaikat kedvelő 

emberek közelsége továbbra is jól esett neki. A probléma csak a 

feszélyezően viselkedő személyekkel volt, kik szerencsére 

közönségük negyedét sem képezték.  
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Paul társaival az élen az öltözőbe menet hallani vélte a rajongók 

orkán erejű zúgolódását, melynek célja az volt, hogy a zenekar 

ismételten visszatérjen a színpadra, egy-két szám erejéig. Azonban 

az aznapi koncert végérvényesen is befejeződött, így a 

közönségnek előbb-utóbb be kellett látnia: hiábavaló a további 

kiáltozásuk és tapsolásuk.  

- Jó koncertet adtunk - zuttyant le az öltöző egyik kanapéjára Sean. 

- Rég éreztem már ehhez foghatót.  

- Az már egyszer biztos. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy 

ennyien mellettünk állnak - kontrázott rá Tom.  

- Igen - helyeselt Paul, azzal belenyúlt a hallójáratába, hogy 

megpróbálja kirázni a  füléből az erősítők dübörgése okozta zúgást. 

- Bár én jobban éreztem volna magam, ha az első pár sorban a 

rokonaink, a szűk baráti körünk és a kemény mag csápolt volna, 

nem pedig olyanok, akik mint egy szoborcsoport, állnak 

mozdulatlanul, és több, mint másfél órán keresztül kimeredt 

szemmel engem bámulnak. Vagy ti elkaptatok akár egyetlen 

másodpercet is, amikor nem rám néztek?  

- A-a - felelt Tom. - Amúgy az is furcsa, hogy milyen testi 

reakciókat váltottak ki belőled. Azt hittem, ki kell hívni a mentőt.  

- Én sem értem, mi bajom volt. Csak azt éreztem, hogy az 

összeesés határán állok. Amikor rájöttem, mi a baj, próbáltam 

kizárni őket a fejemből.  
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- Jól tetted. Úgy láttam, vegyes korcsoportúak voltak: láttam 

köztük kábé nyolcéves kislányt és kisfiút is, pár tinit, rengeteg 

felnőttet, és még egy nyolcvan év körülit idős urat is.  

- A nyolcvanéves férfit én is láttam - kapott a szón Sean. - El sem 

tudom képzelni, hogy bejövünk egy olyan idős embernek is. Ha én 

is annyi leszek, én sem tervezem abbahagyni a koncertek 

látogatását, de meg kell hagyni, egészen különös látványt nyújtott a 

sok fiatal mellett.  

- Lehet, csak az unokáját kísérte el - kelt a védelmére Paul.  

- És milyen magyarázatot adsz az egész estés fapofával bámulásra? 

Ami meg kell hagyni, iszonyúan idegesítő volt. 

- Talán nem bírtak engem, és így akarták tönkretenni az estét. Sok 

olyan koncertről hallani, hogy a zenekar gyűlölői is váltottak rá 

jegyet, hogy kifütyüljék vagy megpróbálják kizökkenteni 

munkájukból a bandát.  

- Én még nem találkoztam rosszakarónkkal - vitte tovább a 

gondolatmenetet Jake. - Az oké, hogy pár embernek nem nyerjük 

el a tetszését, ebben nincs semmi különös, hiszen nem kedvelhet 

bennünket mindenki. Épp az a jó ebben a világban, hogy 

sokszínűek vagyunk. De azt nehezen hiszem el, hogy egy rakás, 

minket utáló ember az első sorokba nyomuljon, csak hogy az egész 

koncert alatt rezzenéstelen arccal meredjen rád.  
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- Ez igaz - vakarta a fejét Paul. - Mindegy, akkor is jó koncertet 

nyomtuk. Jót tett a kis lelkünknek - vigyorgott. A beszélgetés itt 

félbe is szakadt, hiszen éles kopogtatásra lettek figyelmesek. A 

zenekar kíváncsian fürkésző tekintettel nézett a helyiségbe 

betoppanó rendezvényszervezőre. 

- A rajongóitok várnak rátok. 

- Köszi, hogy szóltál, megyünk is - így Paul, azzal talpra szökkent. - 

Gyertek! Most már csak nem lesz semmi gáz - szólt a barátainak, 

majd ő volt az első, aki elhagyta az öltözőt.  

Laura a színpad mellett kialakított, fehér abrosszal leterített, hosszú 

asztal felé terelte őket, mely mögött mindegyik zenekartag részére 

egy-egy névvel ellátott szék volt elhelyezve. A rajongók a 

biztonsági személyzet közreműködésével kígyózó sorba 

rendeződtek. Paul bár tiszta szívéből szeretett a zenéjüket kedvelő 

személyekkel közös fotókat készíteni és számukra dedikálni, most 

alig várta, hogy véget érjen az egész, és hazamehessen a 

biztonságot jelentő szülői házba.  

A nagy tömegre mosolyogva helyet foglalt az első széken. Kezébe 

vette az előtte árválkodó alkoholos filcet, majd a tőle egész közel 

kacskaringózó sor legelső tagjára tekintett, aki most Laura 

engedélyére kilépett a  sorból.  

- Szia! - köszöntötte az alig húsz éves, hosszú, fekete hajú lányt, aki 

amint elkapta Paul tekintetét, nyomban fülig elvörösödött. - 
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köszönthetek a személyedben? - öltötte fel a legnyugodtabb 

arckifejezését.  

- Nancy vagyok - szólt félénken. Szemmel láthatóan még maga sem 

hitte el, hogy Paullal beszélget.  

- Örülök, hogy megismerhetlek, Nancy. Mit szólnál egy közös 

képhez? - a lány bátortalanul bólintott. Ezután Paul intésére 

megkerülte az asztalt, a fiúk mögé lépett, majd megvárta, míg 

mindegyikőjük a fényképészre figyelt, széles mosollyal az arcán 

hagyta, hogy két kép is készüljön róluk. - A képeket megtalálod 

holnap este a honlapunkon, onnan le tudod majd tölteni. 

Remélem, hamarosan újra találkozunk veled - mosolygott kitartóan 

az énekes. - Ó, szia, Anya! - lepődött meg Rose jelenlétén a sorban, 

hiszen a családja soha nem vett részt még egy 

közönségtalálkozójukon sem. Édesanyja közelebb lépett hozzá. - 

Hát te mi járatban vagy itt? - kérdezte. A megszólított gondterhelt 

arccal méregette fiát.  

- Ne haragudj, hogy nem a törzshelyünkön álltunk! Az ikrekkel 

meggyűlt a bajunk odahaza, úgyhogy mire megérkeztünk, már 

emberekből alkotott, áttörhetetlen fal foglalta el a helyünket - 

panaszkodott. Paul nem kívánta kibeszélni a furcsán viselkedő 

rajongókat a többiek füle hallatára, így nem kívánta kifejezni a 

személyes véleményét az esetről. Helyette csak így szólt:  

- A lényeg, hogy jelen voltatok.  
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- Igen, igaz. Képet én is kérhetek? - az asszony mosolyráncai 

mélyedni látszódtak.  

- Te bármikor - válaszolt a fia. Megvárta, míg barátai befejezték a 

dedikálást, aztán szólt nekik, hogy hajoljanak közelebb egy fénykép 

kedvéért. Pár másodperc elteltével édesanyja egy puszit nyomott a 

homlokára, majd csatlakozott az épület előtt várakozó családjához. 

Paul legszívesebben velük tartott volna, de tudta, hogy rá most 

még szükség van. Vágyakozó tekintettel nézte, ahogy szülőjének 

körvonala egyre inkább távolodott, majd egy mély sóhajtást 

követően folytatta a dedikálást. Meglepetten tapasztalta, hogy igen 

széles korosztály kedvelte a zenéjüket: volt közöttük egészen fiatal 

és egészen idős is. Általánosságban azonban elmondható volt, 

hogy leginkább a huszonévesek kedvelték őket.  

Az előttük tekergő végeláthatatlan sor fél óra után csökkenni 

látszott. Már csak tíz, a találkozástól izgatott ember volt hátra, 

amikor Pault ismételten a félelem mardosó érzése ölelte körül. 

Idegesen rápillantott a sor tagjaira, hátha meglátja az egyik 

ijesztően viselkedő koncertezőt. Megnyugodott, amikor az előtte 

állókban egyikkőjüket sem ismerte fel. A váratlanul jött rossz 

közérzetét azonban még mindig nem tudta mire vélni. Megvárta, 

míg a mellette ülő Sean végzett az utoljára kiadott cédéjük 

aláírásával, s csak azután súgta oda neki a következő mondatot: 
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- Már megint ugyanolyan rosszul vagyok, mint koncerten, pedig 

most nincsenek is itt - barátja aggódva méregette Pault, majd hozzá 

hasonlóan ő maga is a jócskán megcsappant hosszúságú sorban 

várakozó arcokra pillantott.  

- Nem látom őket - szólt töprengő arccal. - Nem lehet, hogy 

csak…  

- A francba! - Paul szíve kihagyott egy dobbanást, amikor a szeme 

sarkából észrevette azon embereket, akik felelőssé voltak tehetők 

az ijesztő testi reakciójáért. A zenekar tagjaival való személyes 

találkozásra váró, kulturált viselkedésű személyektől nem is olyan 

messze egy az egyben jelen volt a - vagy száz főt számláló - 

csoport, kik mint ahogy a koncerten, most is szorosan egymás 

mellett állva, csapatba verődve, kitartóan bámulták Pault. Amint 

Jake meglátta őket, felpattant ültéből, s a közelükben feszítő két 

biztonsági őrhöz intézte szavait: 

- Uraim! Kivezetnék azokat az embereket? - kérte olyan csendesen, 

amennyire csak tudta, hogy szavát a sorban álló rajongók meg ne 

hallják. Paul kíváncsian fülelt. 

- Miért, mit csináltak? - érdeklődött zavarodottan az egyik 

nagydarab férfi. 

- Igazából semmit, de borzalmasan feszélyező, ahogy megállás 

nélkül az énekesünket bámulják.  
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- Uram, ők rajongók! - szállt be a beszélgetésbe a másik őr. - Mit 

keresnek ebben a szakmában, ha nem bírják elviselni a közönség 

tekintetét? A zenészélet ezzel jár. Nekünk az a feladatunk, hogy 

zavargás esetén lecsillapítsuk a kedélyeket. Itt szó sincs 

rendbontásról. Azok az emberek csak azt teszik, amit általában 

minden rajongó tesz: bámulnak.  

- De… - kezdte volna az ellenérvek felsorakoztatását Jake, 

azonban a tiszteletet parancsoló külsejű őrök egyike félbeszakította 

őt: 

- Én is voltam már a kedvenc zenekarom koncertjén. Kétajtós 

szekrény létemre lefagytam, és kitört belőlem a sírás, amikor 

megláttam az énekest. Ezek a rajongók is hasonlóképp viselkednek 

- mint ahogyan én egykoron -, hiszen élőben láthatják önöket. 

Inkább örülnének, hogy a zenéjük ennyire fontos része az 

életüknek - a férfi véleménye hallatán Jake-nek egy árva szó sem 

jött ki a torkán. Paul, aki végighallgatta a beszélgetést, maga is 

belátta, hogy a biztonsági őrök bizony igazat mondtak. 

Egy hosszú pillanat erejéig lehunyta a szemét, vett egy olyan mély 

levegőt, melybe még a tüdeje is megfájdult, majd az előtte álldogáló 

fiúra tekintett, ki nem sokkal lehetett idősebb unokaöccseinél. 

- Szia! - húzódott őszinte mosolyra Paul szája. Mindig is jó érzéssel 

töltötte el annak a tudata, hogy egészen fiatalok is kedvelték őket. 

- Szia! Frank vagyok - mutatkozott be. 
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- Ejha, hát téged ismerlek! - lepődött meg Paul. - Nem az ikrekkel 

jársz egy osztályba? - a kisfiú sugárzó arccal így felelt: 

- Nem, én már felsőbe járok. Egy focicsapatban játszom velük. 

Egyszer ott voltál az egyik meccsünkön, és beszélgettél is velem.  

- Persze, emlékszem - vigyorgott Paul kitartóan. - Még mindig 

orvos szeretnél lenni? 

- Igen. Képzeld, kitűnő lettem bioszból - dicsekedett.  

- Azt nevezem! - mondta elismerően a férfi, majd füttyentett egyet. 

- Amikor annyi idős voltam, mint te, még csak bukdácsoltam 

biológiából. Jóval később jöttem rá, hogy álmom elérése érdekében 

jó jegyeket kell szereznem abból a tantárgyból is. 

- Igen, mesélted - motyogta Fred. A fiú szemmel láthatóan 

töprengett valamin. Habozásából Paul szakította ki: 

- Mióta hallgatod a számainkat? 

- Már régóta - felelte, majd egy lélegzetvételnyi szünet után így 

szólt: - Szeretnék neked mondani valamit: tanulás közben titeket 

hallgatlak. A zenétek erőt ad nekem: a beszélgetésünkre 

emlékeztet, amikor öntötted belém a lelket. Emlékszel? Aznap 

kaptam egy egyest bioszból, te pedig addig nem mentél haza, amíg 

be nem láttam, hogy attól még válhat belőlem jó orvos, hogy 

egyszer megbuktam a növényi sejtek felépítéséből.  

- Igen, tisztán emlékszem - elevenítette fel az emlékezetében azon 

bizonyos napot Paul. - Örülök, hogy hozzájárulhatok a jó 
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jegyeidhez - mondta, majd elvett egy darabot az asztal közepén 

lévő, együttest ábrázoló képből, melyeket a rajongóknak szoktak 

ajándékozni. A képet arccal lefelé fordította, a tanuló felé tolta, 

majd így szólt: - Légszíves írd le az email címed! Küldök neked pár 

olyan számot, amelyeket egyáltalán nem játszunk koncerteken, és 

egy cédénken sem szerepelnek. A mondanivalójuk talán pont 

hasznodra válnak majd - a tanulónak kerekre tágult a szeme 

meglepettségétől, amikor meghallotta az énekes kérését. Félénken 

elvette a felé nyújtott alkoholos filcet, majd kusza betűkkel a lapra 

írta az elérhetőségét.  

- El tudod olvasni? - kérdezte Fred, amikor visszaadta a fényképet. 

A férfi bólintott.  

- Szeretnél velünk közös képet? 

- Csak veled nem lehetne?  

- De-de, lehet - bólintott, és rögvest intett a fotósnak.  

Mikor a fiú továbbállt, Paul sanda pillantást vetett a még mindig 

rendíthetetlenül őrá bámuló nagy csoportra. A Freddel való kis 

beszélgetése kiszakította őt a bámulás miatti kínos, fojtogató 

érzések csapdájából, ám amint magára maradt, újból jelentkeztek 

rajta a kellemetlen fizikai tünetek.  

"Már csak három ember van hátra, ki fogom bírni", biztatta magát.  
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- Na, jól van Srácok, készen vagyunk! - csapta össze tenyerét Laura, 

amikor az utolsó sorban álló rajongó is elhagyta a csarnokot. A nő 

szavaira mind a négy férfi feltápászkodott, macskákat is 

meghazudtoló módon nyújtózkodni kezdett, ám a levegőben 

érezni lehetett a feszültséget, mely a jelenlévőkre nehezedett: a 

különös csoport még mindig folyamatosan Paulon legeltette a 

szemét. - Segíthetünk valamiben? - tette fel nekik tétován a kérdést 

a mindig is parancsnokokat meghazudtoló módon viselkedő Laura. 

Paul nem ismerte a nő ilyen mértékű félénk oldalát. Ha nem lett 

volna olyan szorult, megmagyarázhatatlan helyzetben, rögvest 

derült volna egy jót ismerőse viselkedésén.  

A tömeg egyik tagja sem szólt egy árva szót sem. Akár egy légy 

szárnycsapásait is lehetett volna hallani, annyira elhatalmasodott a 

csend a helyiségben.  

- A hölgy kérdezett valamit - emlékeztette Tom a furcsa csapatot, 

kik minduntalan az énekest vizslatták. A dobos szavára sem 

érkezett reakció. Paul ekkor gondolta úgy, hogy neki kell kézbe 

vennie az irányítást, hiszen valami oka biztos volt annak, hogy 

pislogást mellőzve, megállás nélkül rá meredjenek. 

- Na jó, elfogyott a türelmem! - csattant fel, majd hogy nyomatékot 

adjon nemtetszésnek, ököllel az asztal lapjára ütött. - Eddig tűrtem! 

Elérték a céljukat: kihoztak a sodromból. Most már elég legyen! 

Kik maguk, és mit akarnak tőlem? - kérdésére nem érkezett 
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magyarázat. Helyette a tömeg egyszerre tett meg egy lépést felé 

úgy, hogy tekintetüket szüntelenül rajta tartották. - Mit akarnak 

tőlem? - ismételte meg kérdését, azonban a válasz újból egy igen 

ijesztő, újabb lépés képében érkezett. Laura most odasétált 

Paulhoz, és elcsukló hangon ezt súgta a fülébe: 

- Tünés innen! Nem tudom kik ezek és mit akarnak, de jobban 

teszed, ha elhúzol! Majd telefonon beszélünk, de most tünés innen! 

- mivel a néma tömeg már három lépést tett Paul felé, neki sem 

kellett kétszer mondani: fogta magát, s berobogott az öltözőbe, 

hogy a személyzet által odakészített gitárjait és tartozékait felkapja, 

az autójába pakolja, majd szülei házához vezessen.  

Az öltözőben magára csukta az ajtót, majd az ajtónak dőlve 

behunyta a szemét, és mély levegőt vett.  

- Ezt nem hiszem el - csóválta a fejét, majd amint elhagyta a 

mondat a száját, megmozdult mögötte az ajtó. A gyomra liftezett 

egy nagyot, amikor arra gondolt, hogy a tömeg esetleg utána 

eredhetett. Ijedtében felnyögött egyet, majd amikor meghallotta 

Tom hangját, megnyugodott.  

- Nyugi, csak mi vagyunk! - Paul ellépett az ajtótól, hogy beengedje 

barátait.  

- Kapjuk össze a cuccunk, és menjünk innen! - szólt Jake, és már 

indult is a kanapéra dobott kabátjáért. A többiek megfogadták a 



139 

 

tanácsát, s amilyen gyorsan csak tőlük tellett, olyan sebesen szedték 

össze a holmijaikat.  

- Laura merre van?  

- Az irodájába ment a táskájáért, mert ő is hazamegy. Azt mondta, 

hogy a főnöke akár ki is rúghatja, de egy percet sem marad tovább. 

Mindenki elmegy innen, csak a biztonsági őrök maradnak - Tom 

mondatait hallván Jake felhorkantott, majd így szólt: 

- Jobb is. Olyan nagy szájuk volt, hogy borzalom. Megérdemlik, 

hogy egyedül maradjanak velük. 

A hátsó ajtót választották a kijutáshoz, így meg kellett kerülniük az 

épületet, hogy a parkolóba jussanak. Paul tartott attól, hogy a 

tömeg az autójánál fogja várni őt, ám szerencsére nem így történt: 

fellélegzett, amikor meglátta az elnéptelenedett, betonnal borított 

területet.  

- Holnap hívlak titeket - mondta barátainak, miután búcsúzásképp 

kezet fogott velük.  

- Rendben. Tartsd nyitva a szemed, hátha követni fognak! - 

tanácsolta Sean. 

- Azt kétlem. Ha egész este alig mozdultak meg, akkor nem most 

fogják rám vetni magukat - vélekedett, azzal beült a kocsijába. A 

jármű fényszórójával két rövidet villantott, majd ki is gurult a 

parkolóból.  
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A hazafelé vezető út olyan nyugodtra sikeredett, mint ahogyan azt 

eltervezte: mivel már javában elmúlt éjfél, csak az ő autójának 

kerekei szelték fel az aszfaltos utat borító egybefüggő, latyakos 

réteget.  

- Ilyen különös koncertet… - motyogta fáradtan, miközben 

felhajtott szülei autófeljáróra.  

A lehető leghalkabban fordította el a kulcsot a bejárati ajtó 

zárjában, gondosan ügyelve arra, hogy a családtagjait fel ne riassza 

álmukból.  

- Csak hogy megérkeztél! Nagyon aggódtunk érted - Paul 

összerezzent, annyira megijedt a váratlan társaságtól: szülei 

üldögéltek őt a nappaliban, sötétbe burkolózva.  

- Áh! Legközelebb hagyjatok égve egy lámpát, hogy ne hozzátok 

rám a frászt! A többiek hol vannak? 

- Helga és Arnold már a saját házukban alszanak az ikrekkel. 

Minden rendben ment? - érdeklődött Rose. A fiát zavarta, hogy 

még az orra hegyéig sem látott, ezért felkapcsolta a villanyt. Egy 

ideig káprázott a szeme a hirtelen jött világosságtól, majd nem is 

olyan sokára már láthatta rokonai aggódó tekintetét.  

- Persze, minden rendben ment, leszámítva a közönség ijesztő 

része miatti pánikunkat - mondta, majd leült a hozzá legközelebb 

eső fehér puffra.  

- Miért, mit csináltak? - kapott a szájához édesanyja.  
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- Semmit. És ez a különös az egészben. Csak kifejezéstelen arccal 

meredtek rám, egész este. Aztán amikor már elment az utolsó 

rajongó is, megkérdeztük tőlük, mégis mit akarnak. Nem 

válaszoltak.  

- Csak álltak, és néztek téged? - értetlenkedett édesapja. 

- Amikor én szóltam hozzájuk, egyszerre, lassan felém indultak, 

miközben le sem vették rólam a szemüket. Nagyon ijesztő volt. 

- Jóságos ég! Sejted, kik lehetnek? 

- Nem, fogalmam sincs. Bár egyre erősebb a gyanúm, hogy közük 

van a megszűnt munkahelyemhez és Jeremy Kiddhez.  

- Ha engem kérdezel, Kisfiam, kétlem, hogy lenne összefüggés 

közöttük. Bár, most hogy belegondolok, annyiszor bántott már 

téged, hogy meglehet, igazad van. 

- Így van - helyeselt Paul. - Bárki vagy bármi is áll a dolog 

hátterében, holnap mindenképp haza kell utaznom. 

- Ne mondj ilyet, hogy haza! Ott vagy otthon, ahol mi is élünk, 

nem? - kérdezte szomorúan az édesanyja.  

- Dehogynem, de tudod, hogy értem: a második otthonomba, ha 

így jobban tetszik. Ki kell húznom ebből a katyvaszból a 

betegeimet. Így is egy nagy gombóccal küzdök a torkomban, 

amikor arra gondolok, hogy mi minden történhetett a városban a 

távollétem alatt. 
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- Megértem, hogy visszahúz a szíved - simogatta meg a fia vállát 

Rose. 

- Én is, de ígérd meg, hogy ezentúl gyakrabban látogatsz meg 

minket! - kérte Rick. 

- Úgy lesz, Apa! Ezt az egyet megígérhetem nektek.  
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Csend és riadalom 

 

Lakásába érvén első dolga az volt, hogy telefonáljon a 

családtagjainak és a zenekari barátainak, akik még indulása előtt 

meghagyták neki, hogy amint megérkezett, értesítse őket a 

hogylétéről. Az ígéretét betartotta, így majdnem két órájába tellett, 

mire mindenkit felhívott.  

Azt hitte, míg távol lesz, honvágyat fog érezni a szülővárosa iránt, 

ám megdöbbenve vette tudomásul, hogy a várt érzésnek pont az 

ellenkezője kerítette hatalmába: legszívesebben a fővárosba 

költözött volna, olyan jól érezte magát ott az elmúlt napokban. 

Mikor arra gondolt, hogy szülővárosához már semmi sem köti, 

tüstént száműzte az oda nem illő gondolatot a fejéből: “Igenis van 

miért itt élnem… Jobban mondva kikért: a többi családtagjaimért, 

azaz a betegekért.” Véleménye ellenére is össze volt zavarodva a 

hirtelen jött közegváltozástól, a rázúduló óriási felelősségtől és a 

magánytól.  

Most kedvtelenül kipakolt a bőröndjéből, s bánatosan nézett a fali 

tartóra helyezett akusztikus gitárjára.  

- Gyorsan kiderítem, mi a fene folyik itt, aztán újból belevetjük 

magunkat a koncertezésbe - szólt egyetlen lakótársához,  a 

hangszerhez. 



144 

 

 

Annak ellenére, hogy délelőtt tíz óra volt, nem bírta megállni, hogy 

le ne dőljön aludni egy rövid időre. Sosem volt a nappali 

szunyókálás híve, azonban most szükségét érezte, hiszen éjjel egy 

szemhunyásnyit sem aludt: minduntalan a különösen viselkedő 

koncertezők kimeredt szempárját érezte magára szegeződni.  

- Már el is felejtettem, milyen kényelmes ez az ágy - túrta bele orrát 

a paplanba, majd átadta magát az álmok bűvöletének.  

Álmában egy vízesésnél járt, ahol tőle nem messze egy nő kecses, 

már-már kígyózó mozgására lett figyelmes. A szikrázó napsütéstől 

nem látta az arcát, de nem is nagyon igyekezett őt tüzetesebben 

megfigyelni. Inkább élvezte, ahogy az átlagosnál jóval élénkebb 

színek látványa és a természet csodálatos hangja lecsillapította 

feldúlt lelkivilágát. Élvezte, ahogy a nyugalom és a békesség 

beférkőzött elméjének mélyére, hogy azok szebbé varázsolják a 

zord gondolatfoszlányokat. Jól esett a bőrének a Nap simogató 

sugara, a szellő lágy ölelése. Fülének a madarak boldog csicsergése, 

orrának a természet tiszta illata. Most az arcához kapott, hogy 

tenyerével megdörzsölje a homlokát. Kinyitotta a szemét: a 

csodaszép nő - kit előbb egészen távolról látott -, fölé hajolt. 

Leomló, hosszú, gesztenyebarna hajzuhatagának vége csiklandozta 

Paul homlokát. Hétköznapi esetben e szituációt észlelve nyomban 

feltett volna jó pár kérdést az ismeretlen hölgy részére - többek 
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között azt, hogy mit keres ő, Paul a földön fekve, amikor az imént 

még sétált a festői szépségű tájban - azonban most egyáltalán nem 

volt egy hétköznapi szituáció részese, így teljesen természetesnek 

találta a helyzetet. Sőt, ezen felül a csodaszép hölgy puszta 

jelenlétét is a lehető legtermészetesebbnek vélte. Mintha 

mindketten a táj állandó tagjai lettek volna, csakúgy, mint a virágok 

egy mezőt ábrázoló festményen. 

 

Álmából egy élesen csörgő hang riasztotta fel, mely parányi kis 

darabokra hasította a mesebeli történet részletét. Rémülten felült az 

ágyban, s idegesen körbenézett: az álom mámorában kereste a 

tündöklő nőt, majd amikor tudata kitisztult, tudatosult benne, hogy 

valaki egészen véletlenül az ajtó csengőjén pihentette a tenyerét. 

Magára kanyarította köntösét, majd tompa érzékekkel igyekezte 

felfogni a körülötte zajló eseményeket.  

Nem várt vendéget, így nem is nyitott azonnal ajtót. Helyette 

felavatta az ajtóba szerelt, leskelődésre igen kiváló kukucskálót - 

hiszen amióta abban a lakásban élt, soha nem kellett még 

használnia.  

- Ezt már tényleg nem hiszem el - formálta némán a szavakat, 

ugyanis a parányi üvegen keresztül megannyi, rezzenéstelen arccal 

bámuló embert látott. Bármennyire is ura tudott lenni a 

legnehezebb helyzeteknek, most félretette e kedvező tulajdonságát, 
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s menten hátrahőkölt ijedtében. Lábujjhegyen visszaosont a 

hálószobájába, s üveges, meredt tekintettel leült az ágyára. 

Egyszerűen fel sem akarta fogni, hogy a viselkedésükkel szorongást 

keltő koncertezők egyenesen a lakásáig követték őt. Az út során 

feltűnt neki, hogy két nagy busz végig mögötte haladt, ám 

különösebb jelentőséget nem tanúsított a dolognak. Most jó pár 

szitokszóval illette saját magát, amiért nem ismerte fel a bajt, s meg 

sem próbálta őket lerázni.  

A csengőt folyamatosan nyomva tartották, mintha attól féltek 

volna, ha elengedik a gombot, az menten felrobban. Az 

önmarcangolásból Pault egy kemény és határozott kopogtatás 

zökkentette ki, mely az állandósult csengéssel együtt az emberi fül 

számára egy teljességgel elviselhetetlen duót képezett. Arcizmai 

megfeszültek, keze ökölbe szorult, s egy szempillantás alatt újból a 

bejárati ajtónál termett. Leskelődés helyett azonnal feltépte az ajtót, 

mely engedelmeskedve, fájdalmasan nyekkenve kitárult. 

Farkasszemet nézett a most előtte álló, idősebb férfivel, majd 

érthetően ezt kiabálta: 

- MI A FÉSZKES FENÉT AKARNAK TŐLEM? - azzal szája 

szélét lazán megtörölte köntöse ujjával, hiszen bő nyálesőt sikerült 

zúdítania a vendégek zömére. 

- Bocsánat, nem akartunk zavarni - hadarta alig érthetően a vagy 

két méter magas úr. - Úgy tűnik, nem alkalmas a látogatásunk, 
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úgyhogy nem is tartanánk fel - Paul csodálkozva méregette a népes 

vendégsereget.  

- Ennyi kellett volna ahhoz, hogy békén hagyjanak? Egy üvöltés? - 

töprengett félhangosan. Bár nem szerette volna, ha az előtte 

magasodó személy meghallaná a gondolatait, azt pedig kifejezetten 

nem, hogy választ is kapjon feltett kérdéseire, e két nem kívánt 

dolog mégis megtörtént: 

- Értünk a szóból. Viszont látásra! - a hosszú ballonkabátot viselő 

férfi szembefordult a mögötte tömörülő sokasággal, s így szólt: - 

Gyerünk, mi megtettük, ami tőlünk tellett! 

- Még túl is teljesítették - gúnyolódott Paul.  

Elmélázva nézte, ahogy az emberek levonultak az ajtótól öt 

méterre elhelyezkedő, földszintre vezető lépcsőn. Ő maga sarkon 

fordult, és visszacsörtetett a lakásába. Ingerülten magára csapta az 

ajtót, majd fejét annak párnázott borításába verte.  

- Ezt nem hiszem el - morrantotta, majd száznyolcvan fokos 

fordulatot véve a homlokát kezdte a puha burkolatba ütni. 

Rápillantott a kilincsre, kezét ráfektette, majd nemsokára ismét 

nyikorogva kitárult az ajtó. Rohanó léptekkel vágtatott le a lépcsőn, 

majd egy szál köntösben, mezítláb rohant a távozó tömeg után. - 

Várjanak! Kik maguk, és mit akartak tőlem? - lihegte lélekszakadva. 

A megszólítottak tétován megálltak, s Paulra pillantottak. “Bárcsak 

ne bámulnának ilyen félelmetesen”, gondolta. Amint egy 



148 

 

karnyújtásnyira került tőlük, megtorpant, és a feldúlt 

lelkiállapotához mért legnagyobb jóindulattal a hangjában így szólt: 

- Elnézést, amiért magukra förmedtem! Megtudhatnám, miért 

látogattak el hozzám? - a személy, akivel néhány perccel azelőtt 

farkasszemet nézett, most szólásra nyitotta a száját: 

- Csak meg akartuk köszönni azt, hogy csodát tett a városban.  

- Hogy mit tettem? 

- Csodát.  

- Áh, értem. Önök voltak a koncertünkön? 

- Hogy min?  

- A Képzelgés zenekar koncertjén. 

- Uram, mi nem járunk holmi felkapott pop együttes nyekergésére 

- fintorodott el a férfi. Paul keze olyannyira ökölbe szorult, hogy 

körmei a húsába vájódtak.  

- Először is nem felkaptak minket, hanem magunk küzdöttünk 

meg keményen a sikerért, másodszor pedig közünk sincs a 

popzenéhez. Kérem, ne viselkedjen ellenszenvesen, amikor nem is 

adtam rá okot - amint a füléhez értek a saját szavai, nyomban 

megbánta e véleményének kinyilvánítását: - Ne haragudjon, mégis 

én váltottam ki önből a goromba hangnemet! - vallotta be, s azzal 

egyidejűleg igyekezett visszavenni a hivalkodó stílusából. - 

Megkérdezhetem, mit szerettek volna velem közölni, amikor 

becsöngettek a lakásomba? - tekintett mélyen az egészen rövidre 
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nyírt hajat viselő, hosszúkás arcú férfi csaknem fekete szempárjába. 

Ezt követően a már szétszéledő tömeg után nézett, melynek egyes 

tagjai a közeli épületek felé, a többiek pedig a buszmegálló irányába 

tartottak.  

- Hogyne, megkérdezheti. Megköszönni akartuk, amiért nyugtunk 

lett.  

- Mitől lett nyugtuk? - tette fel a tétova kérdést. A választ már előre 

sejtette. 

- Megszabadított minket a bolondoktól. Két napja eltűntek a 

szemünk elől. Éppen ezért az ön tiszteletére egy hála-bált 

rendeztünk, melyre mi, a főszervezők akartuk meghívni - a 

szavakra Paul fejében kavarogni kezdtek a gondolatok.  

- Na, jó, tisztázzuk: tegnap egyikőjük sem volt koncerten, csupán 

meg szerették volna köszönni azt, hogy az egykori gondozottaim 

nem bántják már a polgárokat - összegezte sietve. 

- Igen, így van. Ezt próbáltam elmagyarázni eddig is. Akkor 

szervezhetjük tovább a partit? 

- Nem, ki van zárva. Azaz azt csinál, amit akar, de én nem fogok 

megjelenni egy ünnepségen sem. Fontosabb dolgom is van: meg 

kell tudnom, hová tűntek a betegek. Mindezt úgy, hogy a 

közelükbe sem mehetek, különben lecsuknak - mondta sokkal 

inkább magának, mint az előtte álló idegennek. Most az aggasztóan 

kékülő, lefagyó félben lévő lábujjaira lesett. Gyorsan elbúcsúzott 
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hát az előtte magasodó úrtól, és pár pillanat múlva már a meleg 

nappalijában üldögélt. Homlokát az étkezőasztal lapjára fektette, 

úgy töprengett a következő lépésen.  

Később úgy kapta fel a fejét, mintha villám csapott volna belé: a 

helyiséget ugyanis egy magas orgánumú nő hangja töltötte be: 

- Mint ahogy arról tegnap beszámoltunk, az Őrültek Városára 

keresztelt kisvárost valami csoda folytán megtisztították a 

tébolyultaktól, így a lakókat tovább már nem fenyegeti a veszély - 

Paul árgus szemeket meresztett a tévére, melyet annak földön 

heverő távirányítóján keresztül valószínűleg egyik érzéketlenné vált 

lábujja kapcsolt be. Le sem vette szemét a képernyőről, úgy hajolt 

le a távkapcsolóért, hogy felhangosítsa a műsort. - Most pedig 

élőben közvetítjük az eseményeket. Larry, hallasz engem? - 

kisvártatva a dekoratív, magából túl sokat mutató nő eltűnt a 

képernyőről, hogy egy vastag, prémes tollkabátba bújtatott 

riporternek adja át helyét, ki Paul szülővárosának főterén állt. A 

férfi egy ideig üres tekintettel bámult bele a kamerába, miközben 

két ujjával a fülébe nyomta bőr színű fülhallgatóját. Nem kellett 

sokáig várni, mire a stúdióból elért a hang a fülébe.  

- Igen, Donna, tisztán hallak! 

- Mit tudsz mondani a kialakult állapotokról? Hogy viselkednek a 

jó fél éven át rettegésben élt állampolgárok? 
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- Be kell vallanom, amikor múlt héten itt jártunk a stábbal, még 

javában a feje tetején állt minden: rohanó, földre szegezett 

tekintetű emberek igyekezték nem felhívni magukra az őrjöngő 

fogyatékosok figyelmét. Ellenben az akkori állapotokkal, most 

mindent a legnagyobb rendben találtunk itt. Mellettem áll Jeremy 

Kidd polgármester úr - Paulnak e névre görcsbe rándult a gyomra. 

A kamera azonnal mutatta is a pökhendi férfit. - Polgármester Úr, 

kérem, mesélje el, hogyan sikerült mindezt elérnie! - a kérdezett 

fontoskodva összevonta a szemöldökét, majd egy kis 

torokköszörülést követően belekezdett a válasz megfogalmazásába: 

- Tudja, számomra a legeslegfontosabb a lakók védelme, éppen 

ezért a saját kényelmemet feláldozva fogtam bele a város régi 

arculatának visszaszerzésébe.  

- Mindezt hogyan érte el? - beszélt bele a mikrofonba a riporter, 

majd azt újból Jeremy szája elé tartotta. 

- Erről nem mondhatok semmit, mert szigorúan titkos. Legyen 

annyi elég, hogy minden követ megmozgattam a cél érdekében. Így 

jártam sikerrel. 

- Értem. Sokan azt rebesgetik, hogy Paul Holt, az elmegyógyintézet 

elbocsájtott igazgatójának sikereként lehet elkönyvelni azt, hogy e 

különösen szép városban ismét boldog emberek éljenek. Meg tudja 

erősíteni ezt a felvetést? - a kérdezett sajnálkozó tekintettel 

eresztett el egy megjátszott műmosolyt. 
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- Na de kérem, Uram, ezt nem gondolhatja komolyan! Milyen egy 

utolsó riporter maga, hogy nem készült fel az interjúra? Mindenki 

tudja, hogy Paul Holt csak hátráltatta a munkámat. Még börtönben 

is ült, amiért zaklatta a betegeket.  

- Azt mondta, betegeket? - kapott a szón Larry, a riporter, kit 

szemmel láthatóan megsértették az interjúalany felkészültséget 

kérdőre vonó szavai. - Fél éven át minden egyes megkeresésünkre 

azt nyilatkozta, hogy a volt elmegyógyintézet gondozottjai egytől 

egyig ép elméjűek. Most mégis belátja, hogy nem azok? 

- Ne merje kiforgatni a szavaimat! - háborodott Jeremy. Mivel az 

arca vészesen lilulni kezdett a méregtől, Larry a kamerához fordult, 

s hadarva így szólt: 

- A Naprakész Tudósítást hallották. Én Larry Cross voltam. 

Donna, tiéd a szó! - egy röpke képkocka erejéig még lehetett látni, 

ahogy Jeremy elpirultan és dühödten megrángatta a riporter vállát, 

majd ismét a stúdió környezetében ülő nőt lehetett látni. 

- Akkor most hallgassuk meg az időjárás jelentést, majd egy kis 

reklám után folytatjuk! 

Paul ekkor kapcsolta ki a tévét. Nem értette, hogy a város feje 

miért kerülte ki azon kérdést, mely a volt gondozottjainak 

hollétéről szólt.  

Nem sokat tépelődött azon, mitévő legyen. Előkapta a fiókja 

mélyén lapuló sísapkáját, napszemüvegét, s az étkezőasztalra tette. 
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Átöltözött, felkapta bakancsát, majd kiviharzott a lakásából. 

Egyenesen a vele szemben lakó szomszédja felé vette az irányt, 

ugyanis egy kérdése volt felé. Megnyomta hát a csengőjét, aztán 

várt. Lassú botorkálás ütötte meg a fülét az ajtó mögül, majd 

résnyire ki is nyitották azt. Egy egészen törékeny, opálos fehér 

szemű hölgy lesett ki az ajtólánctól tovább már nem táruló 

ajtónyíláson keresztül. 

- Üdvözlöm! Lenne egy kérésem, melyet nem szeretném, ha zokon 

venne. 

- Ó, Kedveském! Olyan régen láttalak - vidult fel a néni, mikor 

felismerte a jövevényt. - Nem térsz be hozzám egy kis teára? Épp 

most készült el egy kancsóval. Finom meggyes.  

- Nem, köszönöm. Esetleg hétvégén szívesen benéznék, de most 

még pár napig biztosan nem lesz időm.  

- Rendben, majd máskor. Én itthon leszek, bármikor szívesen 

fogadom a kedves ismerőseimet, köztük téged is - villantotta ki 

műfogsorát egy őszinte mosoly erejéig. - Akkor miért is kerestél fel 

engem? - Paul feszengve, vadul gondolkodni kezdett, milyen 

megfogalmazásban tálalja kérését az idős nő felé. 

- Nemrég említette nekem, hogy tönkrement a régi, fehér botja, 

ezért újat igényelt.  

- Nem, Kedveském! 

- Oh, nem? 
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- Nem. Vagyis igényeltem, de nem adtak. 

- Hogy történhetett ez? 

- Úgy, hogy helyette megkaptam életem egyik legnagyobb 

ajándékát - többet nem is kellett magyaráznia, hiszen a látogató 

nyomban észrevette a szűk ajtórésen kikukucskáló, nyugodt 

vakvezető kutyát.  

- Ez csodálatos! Már mióta szeretett volna egyet, és most 

megkapta. 

- Így van. Nagyon kis okos jószág. Dezzy a neve…, de fáradj 

beljebb, és ismerkedj meg vele! - Paul bármennyire is sietett, nem 

volt választási lehetősége: a lánc már le is került a zárról, az ajtó 

pedig kitárult. Kellemes, meleg teaillat lengte be a kis lakást, amikor 

a vendég beljebb ment. Csodálkozva nézte, ahogy Dezzy minden 

figyelmét az új gazdájára szentelte, akit a fogantyúval ellátott 

hámjába kapaszkodva kísért a széles, bordó bársonyfotelébe. A 

hölgy hosszan sóhajtott egyet, majd remegő kezével megsimogatta 

a Golden retriever fejét. Paul amennyire irtózott a struccoktól, 

olyannyira rajongott a kutyákért, így Dezzy egy szempillantás alatt 

belopta magát a szívébe. Leguggolt hozzá, és ő maga is simogatni 

kezdte. Néhány perc múlva azonban észbe kapott, s ismét a tárgyra 

tért: 

- Öhm… Nem is tudom, hogyan tegyem fel a kérdést… Nem 

tudná nekem kölcsönadni a régi, fehér botját? 
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- Ó, hát ezért jöttél! Természetesen odaadom. Amióta megvan a 

kutyuskám, csak porosodik. Menj be a konyhába, ott áll az ajtó 

melletti sarokban - a férfi úgy tett, ahogy azt a néni mondta. 

Rögtön meg is találta a kissé kopottas, elferdült görgővel 

rendelkező botot. Mikor visszatért a zsákmánnyal a nappaliba, a 

hölgy ezt kérdezte: - Talán farsangi bálba készülsz? 

- Nem, dehogy. Soha nem űznék tréfát egy szomorú állapotból. 

Tudja, eltűntek a városból a betegeim, és nem tudom, hová vitték 

őket. Mint azt már meséltem, Jeremy Kidd mindent elkövet, hogy 

távol tartson engem a betegektől, akiknek szükségük van rám. 

Ezért szeretnék beöltözni annyira, hogy felismerhetetlenné váljak.  

- Értem. Ezek szerint bűncselekmény részese leszek - vonta le a 

következtetést az idős asszony, miközben ijesztően üveges 

szemével a látogatóját vizslatta. Paul a kijelentésére nyomban 

elszégyellte magát. 

- Ne haragudjon, bele se gondoltam ebbe. Felejtsük el, rossz ötlet 

volt! Nem is értem, mi ütött belém.  

- Ugyan, Kedveském! Csak nem gondolod, hogy börtönbe 

zárnának egy nyolcvanhét éves, vak nőt? Ha elkapnának, majd azt 

mondom, hogy én nem láttam semmit! Egy csepp hazugság sem 

lesz benne - nevetett. - Vigyed csak nyugodtan! Érzem, hogy 

sietnél, hát nem tartalak fel. Aztán majd meséld el, mi mindent 

sikerült kiderítened! - Paul a hölgyhöz lépett, köszönetképpen 
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megsimogatta a karját, elköszönt a hihetetlenül békés és barátságos 

kutyától, majd kezében a fehér bottal, távozott a lakásból. 

 

- Nem, ez már túl sok - pislogott vastag, barna bársonynadrágot, 

egy mérettel nagyobb, fekete, hosszú szövetkabátot, egész arcát 

eltakaró sísapkát és napszemüveget viselő tükörképére. Levette hát 

a sapkát és a napszemüveget, visszavette az utóbbit, majd 

hangosan gondolkodni kezdett: - Az utolsó klipünkben egy 

cowboynak kellett beöltöznöm. A kalapomnak a hálóban kell 

lennie - a szobájába rohant, hogy a ruhásszekrény tetejére lessen 

fel. Emlékezete nem csalt, ugyanis a keresett tárgyat valóban ott 

találta. A vastag port egy tüdeje mélyéről jövő erős fújással tüntette 

el róla. Szívesen elmerengett volna a videoklip készítésének boldog 

emlékképein, ám a kíváncsiság és a betegek váratlan eltűnése 

okozta gyötrelmes fejfájás nem hagyta eltéríteni eredeti céljától.  

- Nem is olyan rossz - méregette magát újból a tükörben. - Elég 

érdekesen festek, de pont ezt is akartam elérni. Bár ha 

belegondolok, nem felhívni kellene magamra a figyelmet, hanem 

éppen ellenkezőleg: inkább beleolvadni a tömegbe. Viszont már 

nincs idő szöszmötölni: ennyit tudtam kihozni magamból - azzal 

megragadva a botját, megjátszott látássérült módjára kibotorkált a 

lakásából, azután pedig az épületből.  
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Szerencséje volt, mert az utcákon szinte egy lélek sem volt, így nem 

kellett igazán megerőltetnie magát, hogy vaknak adja ki magát.  

Egyenesen a régi gyárépület felé tartott, mely a betegek átmeneti 

szállóját képezte.  

A gyárépület üvegablakain visszaverődő napsugarak a retináját 

égették volna, ha nem viselt volna napszemüveget. Most sóhajtott 

egy nagyot, majd határozott léptekkel elindult a bejárat irányába. 

Fel volt rá készülve, hogy rendőrökbe vagy kíváncsiskodó 

riporterekbe botlik, kik vagy elfogják őt, és ismét a rendőrségre 

viszik, vagy sok száz megválaszolandó kérdést intéznek felé. 

Csodával határos módon egyik eshetőség sem lépett fel, ugyanis a 

hatalmas csarnok kongott az ürességtől: sem egy ember, sem pedig 

Paul utolsó látogatásakor látott berendezési tárgyak jelenlétét nem 

észlelte, csupán a puszta elhagyatottságot. 

- Ryan! Lily! - suttogta félénken, attól tartva, hogy a helyiség egyik 

oszlopa mögül egy nagydarab rendőr ugrik rá, ki pisztolyát ismét 

rászegezve parancsok hadát ordítja felé - ám nem így történt: 

szavai süket fülekre találtak, és mint ahogyan egy röpke 

körbejárásból levonta a következtetést, valóban az égvilágon csakis 

ő tartózkodott az épületben.  

- A fenébe! - motyogta az orra alá, hiszen minden lehetőség 

átfutott az agyán, de az nem, hogy a gyárépületet olyannyira 

kiürítik, hogy az még egy árválkodó, szétszerelt vasággyal sem jelzi, 
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hogy valaha pontosan harminc főnek adott szálláshelyet. A 

biztonság kedvéért még benézett az öltözőkbe, ám amikor a szeme elé 

tárult a lecsupaszított helyiségek látványa, bezárta maga után az 

ajtókat, s útnak eredt a betegek további keresésére.  

 

Nem kívánt belépni az oroszlán barlangjába, de nem volt más 

választása: tudta, hogy az egyetlen ember, aki értékelhető választ 

tudna adni a történtekre, maga Jeremy Kidd volt. Fogta hát magát, 

s összehajtogatta a fehér botot, zsebébe rakta a napszemüvegét, 

útnak indult a kisváros egyetlen magas dombjának tetejére épített, 

magányosan álló, modern ház felé. Reménykedett benne, hogy 

vasárnap lévén otthon találja néhai barátját. 

- Húsz éven át legjobb cimborák voltunk, mégsem hívott el 

magához egyszer sem - morfondírozott félhangosan, miközben a 

meredek emelkedőn baktatott fel. Azon bizonyos környék 

kimondottan kedves volt a szívének, hiszen a kisgyermekkori 

szánkázások alkalmával előszeretettel választották a most Jeremy 

birtokához vezető domborzati adottságot. Tizenéves korukban 

sokat bandáztak ott télen. Akkoriban még az együttes tagjai is a 

kisvárosban éltek, így ők is együtt játszottak Jeremyvel és vele, 

Paullal. A férfinek most mosolyra húzódott a szája, hiszen 

visszaemlékezett arra, amikor vagy tíz barátjával együtt mindenféle 

csúszkálásra alkalmas eszközzel felvértezve taposták a hófedte 
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domboldalt, hogy egy hosszú, hangos kiáltás kíséretében 

szélsebesen csusszanjanak le róla. Tisztán látta maga előtt, ahogy az 

anyukák egymást váltva hoztak ki nekik szendvicseket és forró teát, 

hiszen csemetéik olyannyira jól szórakoztak, hogy még pár perc 

erejéig sem fűlött foguk a hazamenetelhez.  

A magas domb életében azonban nem csak pozitív momentumok 

szerepeltek: még egészen kicsik voltak Paulék, amikor a Jeremy 

éppen boltba tartó nagymamáját elgázolta egy autó a magaslat 

lábánál, ahol éppen két hete építettek ki egy útkereszteződést. A 

tragédia után Paul és baráti társasága felhagyott a kedvenc téli 

elfoglaltságával, hiszen a szánkózás adta boldogságot már a 

szomorú haláleset árnyékolta be. A városban egy kisebbfajta 

szóbeszéd keringett, mely szerint Jeremy a nagymamája tiszteletére 

építette fel házát a domb csúcsán. Paul ezt a felvetést nem tartotta 

kizártnak, hiszen tudta, hogy vagy három méter magas feszület is 

magasodott egykori barátja telkén.  

Megérkezett az épület elé. Valószínűnek tartotta, hogy lábizmait 

másnap az izomláz fogja gyötörni, olyannyira megdolgoztatta őket 

a felmenetellel. Egy, még a szülei házánál is nagyobb épület tárult a 

szeme elé. Nem volt különösebben ellátva semmiféle feltűnésre 

okot adó díszítéssel: csupán egy nagy, téglalap alaprajzú, 

háromemeletes épület volt. A falak szürkék voltak, a cseréptető 

pedig vörösen rikított. A telekhatárt egy magas, egyszerű 
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mintázatú, kovácsoltvas kapu és kerítés határolta. Paul sosem tudta 

elképzelni, Jeremy milyen módon nyírhatott füvet: építkezésnél a 

domb csúcsát nem egyenesítette ki, így a háza a dombtető egy 

valamelyest sima felületére épült, ám az ahhoz tartozó udvar már 

igencsak cikkcakkosan magasodott.  

Paul most elmélázva nézte a kapu és a bejárati ajtó közötti 

kikövezett kis útszakasz mellett díszelgő keresztet - melynek 

tövébe kusza betűkkel a következőt vésték: "Ölelő karjaidban 

létezem." A vendég pár másodpercig még elmerengett e 

mondaton, majd visszarángatva szárnyaló gondolatait a valóságba, 

határozott léptekkel a kifejezetten öregnek tűnő bejárati ajtó előtt 

termett. A csengőt kereste, ám később felvont szemöldökkel vette 

tudomásul, hogy azzal bizony nem rendelkezett az egy ideje nagy - 

negatív értelemben vett - népszerűségnek örvendő polgármester. 

Helyette  egy vállmagasságban felszerelt ökölnyi, fényes rézharang 

várta a látogatókat, hogy megkongassák. Paul dalra fakasztotta a 

kolompot, majd várt. A szemtől szembeni találkozástól feszengve, 

idegesen pillantott körül: a hófedte terület reflektor módjára 

vakította a szemét, így jobbnak látta megóvni látásának épségét 

azzal, hogy a lakkozatlan ajtóra meredt. "Talán a nagyanyjáé 

lehetett", töprengett.  

Ismét megkongatta a harangot, hátha első jelzésére azért nem 

érkezett válasz, mert nem hallották meg azt.  
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"Vajon egyedül él, vagy lett már saját családja?", ütött szöget  a 

fejében a kérdés. Ezután egészen komolyan aggódni kezdett, hátha 

megzavarója lesz egy vasárnapi családi idillnek. Ennek ellenére - 

mivel nem állt szándékában Jeremytől esetlegesen szerzett új 

információk nélkül távozni - benyitott az ajtón, mely szerencsére 

nem volt kulcsra zárva. 

Meglepetten szippantott bele a nagy előtér klór szagú levegőjébe. A 

berendezés pontosan olyan gyér volt, mint a polgármesteri 

irodában, azonban a pár lakberendezési kellék értéke is vetekedett 

az ottaniakkal. - Hahó! Jeremy! Paul vagyok, és beszélnem kell 

magával - szavai süket fülekre találtak. Zavartan körbetekintett, 

majd megindult előre: rövidesen egy egészen szűk, végeláthatatlan 

folyosón találta magát. A neon fénye miatt káprázott a szeme, a 

fogkrémzöld, mosható falaktól pedig különös érzése támadt. Nem 

sokáig tudta megfigyelni a környezetet, hiszen egy óriási csattanás 

kíséretében hanyatt vágódott a fehér padlón. Az ágyékcsigolyáiba 

olyan nyilalló fájdalmat érzett, mely végett csillagok százait látta 

maga körül forogni. Kínjában káromkodott egy hosszút, majd 

feltápászkodott. Akkor vette észre balesetének okozóját, mely egy 

mozgáskorlátozottak számára kiépített, korláttal kiegészített rámpa 

volt. - Mégis hol vagyok? - tette fel magának a kérdést, melyet csak 

akkor tudott megválaszolni, amikor betekintett egy tárva nyitva 

felejtett ajtón. - Ezt nem hiszem el - tátogta némán, amikor a 
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szeme elé táruló látványtól hátrahőkölt. A szobában ugyanis egy 

személy feküdt steril környezetben, gépekre kötve. Szemmel 

láthatóan aludt, legalábbis Paul így vélte az egyén ütemes légzését 

és a mozdulatlanságát látván. - Jeremy egy magánkórházat építetett 

- vonta le a következtetést. Egy lépést hátrált a szobából, hogy 

kitekintsen a folyosóra. Kíváncsisága nem hagyta nyugodni, ezért 

mivel úgy látta, nincs rajta és a betegen kívül egy lélek sem jelen, 

ismét visszatért az intenzív osztály kórtermébe, hogy lábujjhegyen 

osonhasson a csövek kereszttüzében fekvő emberhez.  

Most végighordta a tekintetét a gépeken: csodálkozva vette észre, 

hogy a lélegeztető gép nem működött. Mivel az megfelelően volt 

bekötve, a gép oldalán lévő főkapcsolót nyomta meg, melynek 

hatására a készülék hangos robajjal beindult. Paul nem aggódott 

volna különösképp akkor sem, ha az valamilyen oknál fogva nem 

működött volna, hiszen a beteg életének fennállását jelző gép 

kifogástalanul pityegett a mesterséges lélegeztető készülék nélkül is. 

Bár jó érzéssel töltötte el, hogy jót tett a bajba jutott személlyel, 

cselekedete nem aratott osztatlan sikert: az ágyban fekvőnek 

másodpercek törtrésze alatt pattant ki a szeme. Egyik öklével egy 

jól irányzott ütéssel arcon vágta Pault, míg a másik kezével 

megragadta a vendég azon kezét, melynek ujjai voltak felelőssé 

tehetők a gép bekapcsolásáért. 
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- Mégis mit keres maga itt? - meredt haragos tekintettel Jeremy a 

jövevényre. A kérdezett kikerülte a választ: 

- Annyira megtetszett a kómában fekvés, hogy így tölti a 

szabadidejét? - kérdését egyáltalán nem bántásból tette fel, ám 

hangvétele mégis annak hatott. Jeremy válaszul csak hebegett egy 

goromba mondatot, majd idővel összeszedte magát, felkelt az 

ágyból, s határozottan egykori barátja elé állt. Paul végignézett az 

előtte álló, talpig rózsaszín, női nyuszi-jelmezbe bújt férfin. 

Azonban nem Jeremy rózsaszín necc harisnyáján - melyen 

keresztül tökéletesen kikandikált az átlagosnál jóval erősebb 

lábszőrzete -, falatnyi feszülő miniszoknyáján és köldöke fölé érő 

topján akadt fenn a tekintete, hanem inkább a leborotvált feje 

búbjára, melyre egy csonkig égett, fehér gyertyát ragasztott. - Az a 

maga fején volt meggyújtva? - bökött orra hegyével Paul a tárgyra. 

A polgármester idegesen a gyertyához emelte a kezét, s azt egy 

határozott mozdulattal letörte a fejéről. 

- Semmi köze hozzá, hogy mit csinálok. Tüstént hagyja el a 

lakhelyem, különben kihívom a rendőrséget! 

- És mégis mit csinálnak velem? Kapok még egy távoltartási 

végzést? - horkantott fel. Jeremy elengedte a füle mellett a cinikus 

felvetést, s helyette megragadta a takaróját, hogy eltakarva érdekes 

és egyben aggasztó külsejét, magára kanyarítsa. Paul sóhajtott 

egyet, majd a különös cselekedetén rajtakapott, a pírtól lángoló fejű 
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férfi további, felé irányzott káromkodását és fenyegetését elkerülve, 

rögtön a tárgyra tért: - Figyeljen! Hallottam a híradóban az 

interjúját, melyben elbüszkélkedett azzal, hogy sikerült 

megszabadítania a várost a betegeimtől. Csupán egy kérdésem 

lenne önhöz: hova tűntek? - Jeremy lesütötte a szemét, majd 

ciccegve, tetetett szomorúsággal a hangjában, így szólt: 

- Sajnálom, de szigorúan tilos bármiféle információt is kiadnom 

ezzel kapcsolatban. 

- Ne vicceljen, mégis ki tiltja meg? - csattant fel Paul. 

- A lényeg, hogy eltakarítottuk a betegeket. Mi kell még? Mindenki 

boldog. Keressen más munkát! Tengernyi lehetősége lenne, 

leginkább más településeken. Bárhol dolgozhat, csak ne az én 

városomban. 

- Nocsak, már a maga városa? Nem túlzás ez egy kicsit? 

- Egy cseppet sem. És most kérem, távozzon! - azzal megindult 

vendége felé, hogy testével tessékelje ki őt. Paul megmakacsolta 

magát, s egy tapodtat sem tágított. 

- Addig nem megyek el innen, amíg meg nem mondja, hol vannak! 

Lilynek meglőtte a bokáját a maga egyik rendőr haverja. Legalább 

azt mondja meg, ha ellátogatok a kórházba, ott találom őt? 

- Kötve hiszem. 

- Akkor mégis hova száműzte őket? Ne vicceljen, Jeremy, 

viselkedjen már felnőtt férfihez méltón! Ne gondolja, hogy beeteti 
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velem, hogy fél éven át szenvedett a város a kezeletlen betegek 

zavarodottságától, aztán amint lelépek a fővárosba, rögtön egytől 

egyig felszívódnak, s mindenki boldog lesz. 

- Pedig pontosan így történt. Néha csak egy szálka jelenléte keseríti 

meg az életünket. Nem veszünk róla tudomást, s azt vesszük észre, 

hogy a fejünk felett egyre inkább gomolyognak a fekete esőfelhők. 

Aztán amikor elmegyünk a szemészhez, és kiszedi azt az apró 

szálkát a szemünkből, máris minden baj egy csapásra megoldódik.  

- Micsoda bölcs lett, amióta megszakította velem a kapcsolatot - 

morfondírozott Paul. - Ezek szerint én képezném a város 

szemében a szálkát - bármennyire is tudta, hogy a néhai barátja 

sajátos stílusú bölcsességének egy szava sem volt igaz, mégis 

hatalmas keserűség kezdett tanyát verni a szívében. Úgy érezte, 

hogy Jeremy lakhelyét szolgáló ál-kórház mérgezett levegője 

felemészti őt, és elszívja az összes reményét és erejét. - Utoljára 

kérdezem: hol vannak a betegeim? 

- A volt betegei - érkezett a javítás. 

- Akkor a múltbéli gondozottjaim, ha így jobban tetszik - dobolt 

ujjaival a combján, türelmét vesztve. - Kinyögi még ma? - Jeremy 

ismét, a már-már védjegyévé is válható sajnálkozó bólintással adott 

választ. Kisvártatva azonban megszólalt: 

- Látja az ágyam mögött lévő telefont? - mutatott a zöldre festett 

falon lógó készülékre. Paul bólintott egy rövidet, s várta a 
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folytatást: - Még tárcsáznom sem szükséges, csak fel kell emelnem 

a kagylót a helyéről, és máris kijön három rendőrautó, dugig tömve 

rendőrökkel - azzal komótos léptekkel a telefon felé tartott, s 

mikor már egészen közel került hozzá, kinyújtotta a kezét, s 

megérintette annak elsárgult, műanyag burkolatát.  

- És én még húsz éven keresztül a legjobb barátomként 

tekintettem magára… Én marha! - vetette oda neki dühödten Paul, 

majd sarkon fordult, és amilyen gyorsan csak tudta, elhagyta a 

polgármester otthonát.  
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Káoszba vezető alagút 

 

Egy percig sem gondolkodott azon, merre vegye az útját: nyomban 

a régi elmegyógyintézet felé tartott. Bár nem volt benne biztos, 

hogy ott találja barátait, mégis bízott benne, hogy Jeremy nem 

tüntette el őket nyomtalanul a Föld színéről.  

- Ebből az emberből még azt is kinézem, hogy eladta őket egy 

szervkereskedőnek - motyogta zaklatottan. E mondatát aztán a 

hideg levegő által kitisztult fejjel rögvest vissza is vonta, hiszen 

húsz év alatt kiismerte őt annyira, hogy efelőli kétségét kizárja. Arra 

azonban nem talált választ, hogy Jeremy minek viselt otthon egy 

mindent mutató női jelmezt.  

Amikor elérkezett a tébolyda épülete elé, a vágyakozás mardosó 

érzése kerítette hatalmába. Egyik pillanatról a másikra múltjának 

boldog forgatagába csöppent. Szeme előtt látta a délután öt órakor 

kezdődő csoportos foglalkozást, melynek vezetője ő maga volt. 

Érdekesebbnél érdekesebb témái voltak az óráknak, melyeket a 

betegek dobtak fel a találkozások alkalmával, hogy a két óra 

hosszat tartó foglalkozás során részletesen boncolhassák azokat. 

Paul érdeklődve hallgatta gondozottjainak véleményeit a témákkal 

kapcsolatban, melyek gyakran gyökeres ellentétei voltak az ő 
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álláspontjának, ennek ellenére örömmel hallgatta a székeken ülő, 

nagy kört alkotó csoport tagjait.  

Az elmegyógyintézet egy öt szárnyból álló épület volt, melyhez egy, 

magas fák lombjaiból alkotott alagút vezetett. A hosszanti 

útszakasz nyáron varázslatos látványt nyújtott a fatörzsek egymás 

felé hajlása miatt összegabalyodott lombkorona örvénylésétől, 

valamint a zöld falevelek közül az úttestre vetülő sugárnyalábok 

fényétől. Sokan úgy tartották, hogy egy rég elhunyt, feledés 

homályába vesző gróf lakhelyét szolgálta a díszes, leharcolt külsejű 

kastély, mások pedig csak egy túlzásba esett építészt okoltak a 

városi látványosság jelenlétéért. Bármi is történt a múltban, az 

elmegyógyintézet egykori szakemberei és gondozottai csak az 

előnyeit látták a hatalmas, szökőkúttal, virágágyások tömkelegével, 

madáritatókkal, és padokkal rendelkező udvarnak, melynek 

végében egy parányi erdő húzódott - telis tele vidáman csiripelő 

madarakkal, virgonc mókusokkal, és további erdei 

teremtményekkel. Az óriási kertben a leggyönyörűbb mégis az volt, 

hogy a telek közepétől egészen a fás terület végéig egy másfél 

méter széles patak csordogált. A betegek végett egy rövid szakaszát 

el kellett keríteni az épülethez tökéletesen illő, kovácsoltvasból 

készült, derékig érő kerítéssel – ám nyáron még így is tökéletes 

kikapcsolódást nyújtott a csörgedező patak látványa, ahogy a 

vízcseppeket a Nap sugarai tündöklő gyöngyökké varázsolták.  
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Most félőn lépett be a gomolyfelhők komor árnyékába burkolózó 

építmény területére. Pár másodperc erejéig a kastély kiszélesített 

ablakaira pillantott, ám azok mindegyikén le volt húzva a redőny - 

így nem tudta megállapítani, hogy amikor átlépi a küszöböt, fog e 

találkozni emberekkel, vagy sem. Úgy gondolta, hogy az óvatosság 

kedvéért az alagsoron keresztül közelíti meg a földszintet és a 

további emeleteket. Szerencséje volt, mert a pince is rendelkezett 

egy külső bejárattal, így csak meg kellett tennie néhány métert az 

intézet fala mentén, és már a korhadó félben lévő, szúrágta, 

hagyományosnál valamelyest kisebb méretű ajtó előtt termett.  

- Az öt év alatt nem tudtam egy olyan személyről sem, aki 

használta volna ezt az ajtót - tűnődött félhangosan. Az ajtó 

kihasználatlansága megmutatkozott a gyakorlatban is, ugyanis teljes 

egészében a tokjába volt vetemedve, így esélytelennek tűnt a 

rendeltetési mód szerinti használata. - Előbb fogom kiszakítani a 

kilincset, mint kinyitni ezt a vacakot - lihegte, miután sokszori 

próbálkozás alkalmával is megbukott az ellenfele elleni harcban. 

Még további kudarcba fulladt kísérletsorozat következett, amikor 

belátta: egyetlen lehetősége maradt, mégpedig az, ha nagy 

lendülettel berúgja az ajtót.  

Amekkora bűzre odabent számított, a nyomába sem ért a 

valóságnak, hiszen orrát mardosni kezdte a fagyos, pállott 

pinceszag, jókora penészszaggal fűszerezve. Biztos volt benne, 
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hogy az intézmény működésének kezdete óta ő volt az egyetlen 

személy, aki most egy kis friss levegőt csempészett a koromsötét 

helyiségbe. Gondosan bezárta maga mögött az ajtót, majd vakon 

elkezdte kitapogatni a villanykapcsolót. Már ott tartott, hogy 

előveszi a zsebre dugott, összehajtott botot, ám végül nem került 

rá sor, ugyanis ujjai megérintették a nedves kapcsolót. Megörülve 

vette ezután tudomásul, hogy annak ellenére, hogy az alagsort az 

égvilágon senki sem használta, a lámpa bár erősen pislákolva, de 

engedelmesen világított. Egy üres helyiségben találta magát, mely 

akkora lehetett, mint a lakásának alapterülete. A nyirkos és dohos 

levegő facsarta az orrát, a szeme pedig könnyezni kezdett. 

Rápillantott a kőfalakra: azokon vékony patakokban folyt a 

lecsapódott pára. Mivel nem hallott és látott az égvilágon semmi 

különöset, felbátorodva - ám mégis óvatos léptekkel - átvágott a 

helyiségen. Egy folyosóra érkezett, melynek lámpáit szintén 

felkapcsolta. Tartott attól, hogy a hangosan zúgó lámpát 

meghallják az esetlegesen a fenti emeleten tartózkodó személyek, 

de nem tudott más fényforrást keríteni magának. Pár métert haladt 

előre, majd megtorpant, amint észrevett a szeme sarkából egy 

kopott üvegszekrényt. Kíváncsiságtól vezérelve közelebb lépett 

hozzá, hogy megpillanthassa annak tartalmát. Eleinte elkalandozott 

az üvegre karcolt firkálmányokat és éles, mély vonalakat bámulván 

- melyek talán már rég elhunyt betegek művei lehettek -, majd 
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megfigyelte a szekrény tartalmát is: megrémülve ugrott odébb, 

amikor észrevette a három elrohadt, összetöpörödött, 

sziklaszilárdnak tűnő agyat, melyeket annak idején valószínűleg 

elmebetegek koponyái fogtak közre. Félvén, hogy beleég az 

emlékezetébe a látvány, sebesen továbbállt. Most figyelmes lett a 

végeláthatatlan folyosóból nyíló kis fülkékre, melyek 

mindegyikében egy-egy eszköz volt elhelyezve: az első fülkében 

egy állványon álló, poshadt vízzel teli, két méter hosszú és egy 

méter széles tartályra lett figyelmes. Paul előhívva az tébolyultak 

régi gyógyításának módszereiről szóló tudását, rögtön felismerte, 

hogy abba bizony élő embereket lógattak, s a benne lévő poshadt 

víz szebb idejében jéggel teli folyadék volt. Mivel egyenesen a 

hideg is kirázta a múlt századi, véleménye szerint inkább kínzó, 

semmint gyógyító hatású eljárásoktól, tovább ment. Megfogadta, 

hogy a következő kiugró kabinba már nem néz be - ám még az 

égnek meredő karszőrzete sem tudta kedvét szegni a 

kíváncsiságának: egy szíjakkal felszerelt forgószék tárult a szeme 

elé, melybe az elmeháborodott embereket rögzítették, abban bízva, 

hogyha hosszú percekig pörgetik őket, csökkenthetik az 

elmebajukat. Paul most vett egy mély lélegzetet, és újbóli lépéseket 

tett előre: egy megsárgult abrosszal takart asztalt látott, melyen egy 

érvágó volt - ugyanis hajdanán a betegek ereit felvágták, remélvén, 

hogy a romlott vér a vágáson keresztül távozik majd.  
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- Még szerencse, hogy soha nem voltam itt lent. Sejtettem, hogy 

ilyesmiket tárolhatnak itt - suttogta. - A szentségét már! - csattant 

fel, amikor meglátta az úgynevezett fegyelmező széket, melynek 

fejtartója, valamint mellkast, csuklót és bokát leszorító szíjai 

tökéletesen egy helyben tartotta a belé kényszerített személyeket. 

Paul azonban nem az üres szék láttán jött ki a sodrából: az eszköz 

ülőkéjén két, nagy marék ősz haj pihent, időtlen idők óta. Nem 

kívánt töprengeni, mi lehetett a története a hajcsomóknak, ezért 

inkább a múlt kegyetlenségétől elkábulva sétált tovább. Most egy 

nagy és mély fateknőt vett észre, mely csordultig tele volt viaszba 

öntött agydarabkákkal. Tisztán emlékezett arra, amint az 

egyetemen a kedvenc professzora mesélt neki az efféle módszerről: 

a tébolyultak és a homoszexuálisok agyát feltárták, hogy egy 

szeletet távolítsanak el az agyukból, s ezen eljárás segítségével 

formálják őket "normális" egyénekké.  

Még fel sem dolgozta a sokkot, jött a következő: mint ahogy az 

alagsor bejárati ajtaját, a következő fülke tartalmát, azaz a 

csoportos gőzkabin fa anyagát is a szúk rágták szét. Paul 

eltöprengett a szerkezet használati módján: annak ellenére, hogy 

kegyetlenül fázott, gondolatban az abba ültetett betegek helyébe 

gondolta magát - így rögvest égetni is kezdte bőrét a képzeletében 

a kabinban gomolygó gőz. Szédelegni kezdett, amikor meglátta a 

következő fülke "lakóját": az egy kisebb és egy nagyobb fából 
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készült, rácsos ketrec volt. A kicsibe egy parányi kis gyermeket 

nyomorgathattak hajdanán, ki nem tudta kidugni a fejét a fa ketrec 

tetején, hiszen azt szándékosan leszűkítettként készítették el. 

Pontosan ugyanígy nézett ki a felnőttek részére eszkábált 

egyszemélyes, szűk börtön is, melyeken díszelgő rászáradt, vörös 

foltokról Paul csak remélni tudta, hogy nem a fogva tartottak 

vércseppjei voltak. Bármennyire is megviselte őt a visszatekintés a 

múlt felfoghatatlan igazságtalanságába, az igazi sokk csak akkor 

következett, amikor megpillantotta a fémből  készült fejmaszkot, 

melynek szem-, orr-, és szájrészein mindössze parányi lyukak 

tátongtak.  

- Akiket a nagyhatalmak ténylegesen is elmebeteggé tituláltak, ilyet 

szereltek fel rájuk, hogy még csak ne is kelljen látniuk az arcukat - 

magyarázta magának elhűlve. Hirtelen elviselhetetlenül émelyegni 

kezdett, így behunyt szemmel tett meg vagy tíz lépést. Úgy érezte, 

muszáj haladnia, de egyúttal össze is kellett szednie magát. E 

döntését utólag a lehető legokosabb tettének titulálta, hiszen az 

utolsó fülke tartalmának látványától is megborzongott: egy 

elektrosokkos szék árválkodott ott, mely erősen hasonlított a régi 

villamosszékekhez. A szék körül vérrel borított injekciós tűk 

sokasága hevert. 

Paul minden szörnyűségre felkészítette magát, csak arra nem, hogy 

az alagsor valójában régi, szerencsére már nem használt eszközök 
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tárhelye volt. Az épület, melyre öt éven keresztül - az ápoltjaival 

egyetemben - az otthonaként tekintett, nyomban megváltozott a 

szemében: ha visszatekerhette volna az időt, legszívesebben 

megparancsolta volna magának, hogy egy este fogja magát a 

betegekkel és a személyzettel együtt, és meneküljön olyan messzire, 

amennyire csak lehetséges.  

Annak ellenére, hogy maximum öt fok lehetett odalent, már 

sokadjára meg kellett törölnie verejtékező homlokát, annyira 

kiizzasztotta a látvány. Olyan érzése támadt, mint amikor a 

koncerten lévő különös tömeg egy emberként meresztette rá a 

szúrós tekintetét. Most úgy érezte, mintha mindazon emberek 

szellemei, akiket megkínoztak a látott eszközökkel, és akik 

birtokában még egykoron volt az agyuk teljes egésze, azok most 

egytől egyig körbefognák őt, s addig nem engednék útjára, míg ki 

nem szabadította őket a hosszú évtizedek óta tartó fogságukból.  

Összegyűjtve minden erejét, imbolyogva a méregzöld színű, 

szintén nyirkos kövű alagútba lépett, melybe a folyosó torkollott. 

Az előzőekben látott, horrorfilmekbe illő eszközök végett erősen 

zsibbadó és zúgó fejét egy szempillantás alatt kitisztította a távolból 

érkező, éles és keserves női sikoly. A síri csendet ezek után további 

félelmetes üvöltések és jajgatások törték meg, melyek hangereje az 

alagút kiváló akusztikája végett sokszorosára növekedtek. Az 
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ijesztő hangok éles tőrként hatoltak Paul húsába, csak hogy elérve 

csontjának hártyáját, vadul karcolgathassa azt. 

Vett egy mély levegőt, majd megszaporázta lépteit, hiszen 

kimondottan viszolygott a bezártság érzésétől. Vagy húsz métert 

haladhatott előre a kietlen alagútban, amikor a homlokzaton két 

szót vett észre: "Ordító szörnyek". Kíváncsiságtól fürkésző 

tekintettel olvasta tovább a fekete kövű homlokzatba ezüst 

festékkel, görbe betűkkel felfirkantott sorokat, melyek libasorban 

váltották egymást - így Paulnak minduntalan végig kellett mennie 

az alagúton ahhoz, hogy a történet végére érhessen: 

 

Ordító szörnyek 

Megkerestek, megtaláltak,majd megöltek. 

Szabadságom elvetted, 

S engedted, hogy szenvedjek. 

Ott hagytál az aszfalton, 

Porrá zúzott szárnyakkal. 

Csak most az egyszer segíts rajtam! 

Szívemet a csontjaim szúrták át, 

Szárnyaimat vérem ragasztotta az aszfaltra. 

Segíts felállnom! 

Haldoklom… 

Életem értelmét elvetted, 
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Egyetlen kincsem megsemmisítetted. 

Megtarthattad volna… 

Ha szóltál volna, neked adtam volna… 

Zihálva, életemért harcolva, 

Társaim hangosan értem zokogva 

Nyújtják felém kezüket, 

De nem érem el őket. 

Segíts hát fel, kérlek! 

Lelkem mielőtt elhagyná a testem, 

Mérget sírok, mely segít elvesznem. 

Szemem zöld vérben ázva, 

Szívem meggyalázva. 

Kegyetlen tetteidért nem állok bosszút, 

De bűnöd sosem felejtem el. 

 

Libabőrös karral meredt a mennyezet közepére vésett utolsó 

szavakra. Egészen hátborzongató érzés mardosta, hiszen a sikoltó 

és kiáltó hangfoszlányok ölelésében kellett mindazt elolvasnia. Úgy 

döntött, nem rabolja a saját idejét, így nem akarja megfejteni az író 

életének történetét, a szöveg írásának miértjét és megvalósításának 

módját. Inkább a feszültségéből erőt merítve, az előzőekhez képest 

jóval sebesebb léptekkel igyekezett az alagút végére érni.  

- Ne bánts!  
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- Á, ez fáj!  

- Hagyj magamra! 

Ezek, és még ezekhez hasonló hangos sikoltások, jajveszékelések 

hasították fel Paul dobhártyáját, melyek még vagy háromszor 

visszhangzottak a fejében, mígnem teljesen elhaltak.  

- Te jó ég, ez Lily! - kapta fel a fejét, amikor felismerte az egyik 

sikolyban a nő hangját. 

Most egy halvány fényt vélt felfedezni a zord alagút legvégén. 

Felbátorodva, súlyos léptekkel megindult felé. Ahogy közeledett, 

olyannyira szélesedett és fényesedett a kezdetben még távolba 

vesző sugár. Mintha csak egy reflektort irányítottak volna a járat 

szájába, egyenesen a jövevény felé.  

Fejében úgy zakatoltak a gondolatok, hogy bele is szédült. 

Egyszerűen nem tudta mitévő legyen: lesse meg, mi folyik az 

épületben, vagy csak törjön rá az emberekre, s próbálja őket 

feltartóztatni - hozzá kell tenni, hogy utóbbit esélytelen lett volna 

végrehajtania, hiszen egyetlen fegyverét csak egy hosszú, 

látássérültek számára készített sétapálca képezte. Mikor tudatosult 

benne önnön gyengesége, rájött, hogy okosabban tenné, ha csak 

hallgatózna, s lopva belesne a helyiségbe, mely azon bizonyos 

émelyítő és szívfacsaró hangokat bocsátotta ki magából.  

Az éles fény valósággal elvakította a teljes sötétséghez szokott 

szemét, így látásának épségét csakis sűrű pislogások és földre 
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szegezett tekintet árán volt képes megőrizni. Most az alagút 

végénél egy felbőszült, morgó hangot hallott, így gyorsan felszegve 

fejét egyenesen az erős világosságba bámult. A szeme könnyel telt 

az erős fénybehatás következtében, azonban a kellemetlenül szúró 

szemgolyójának fájdalmát nyomban jelentéktelennek titulálta, 

amint egy rohamosan felé rohanó embert vett észre maga előtt. Az 

egyénnek csak a sziluettjét látta, az mégis bőven elég volt számára, 

hogy azonnal megpördülve a tengelye körül, szélsebesen az 

ellenkező irányba száguldjon.  

A személy vad morgását egyre hangosabban hallotta. Égető 

tekintetét Paul a hátán érezte. Legszívesebben szembe nézett volna 

a felé tartó megveszekedett egyénnel, de nem mert kockáztatni: 

nem tudhatta, hogy van e nála valamiféle eszköz - akár kötél vagy 

bilincs -, mellyel egy dulakodás folytán elérhette, hogy ellenfele 

magatehetetlenné váljon. Fogalma sem volt továbbá arról, hogy 

miféle emberek voltak jelen a fényben, mit tesznek a betegekkel, s 

mit tettek volna vele, Paullal. Éppen ezért úgy gondolta, hogy a 

legjobb, amit tehet az az, hogy visszavonul, s átgondolva a 

lehetséges történéseket, felszerelkezzen a megfelelő önvédelmi 

eszközökkel.  

A felé tartó, harag végett buborékos nyálától fulladozó üldözője 

gyorsabbnak bizonyult, így egyre közelebb ért a menekülő férfihez, 

Paulhoz. Az intézet néhai igazgatójának sem kellett több: a 
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megfelelő pillanatban balra fordította a fejét, s meglátta az 

üvegvitrint, melyben az aszott agyak voltak elhelyezve. Egy 

határozott mozdulattal maga felé rántotta a szekrényt, aztán 

elugrott előle. A bútordarab üvege irdatlan hangzavarral tört apró 

szilánkokra, vasból készült kerete azonban tökéletes akadályt 

szolgált az ismeretlen, Pault üldöző személynek. Az egérutat nyert 

férfi a földről felpattanó üvegdarabokból bőségesen kapott az 

arcának és kezének bőrébe, ám figyelmen kívül hagyva kellemetlen 

sebesüléseit, kitartatóan a bejárati ajtó felé sietett. Összeszedte 

maradék erejét, kirántotta a rozsdás kulcsot a zárjából, és remegő 

ujjai közé fogta a tárgyat. Szélsebesen berúgta a tokjába gyógyult 

faajtót, majd erősen becsapta maga mögött azt. Ezután ráfordította 

a kulcsot a zárjában. Mivel a hangok alapján úgy vélte, üldözője 

elérte a pincehelyiséget, legjobbnak látta, ha egyenesen a díszes 

kapu felé tart, s egy ideig maga mögött hagyja az egykoron 

elmegyógyintézetként szolgáló, múltszázadbeli kastélyt. Az idegtől 

reszketve, háromszori próbálkozás után sikerült feltépnie a kaput. 

A jéghideg, késő délutáni levegő mardosta a tüdejét, mégis 

vitálkapacitásának maximumát kihasználva töltötte meg szervét az 

életet adó oxigénnel. Fejét mintha fejszével hasogatták volna, 

szívét pedig mintha szándékosan töltötték volna meg nyomasztó 

keserűséggel.  
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Hazafelé tartva azon kapta magát, hogy maratoni futókat is 

meghazudtoló módon rótta az utcákat. Tudta, hogy aznap messze 

nem gyűjtött annyi információt, mint amennyit eltervezett, mégis 

akkora kimerültséget érzett a lelkében és a tagjaiban egyaránt, hogy 

nem lett volna képes úgy visszamenni az alagútba, hogy jelenléte ne 

tudódjon ki az ott tartózkodók számára. 

A váratlanul jövő szabadságukat az utcákon töltő, önfeledten 

vásárolgató polgárok sokasága kapta el menet közben Pault, hogy 

fülig erő szájjal fejezzék ki neki hálás köszönetüket. A férfi meg 

sem hallva vidám szavaikat, szlalomozva kerülte ki őket, úgy tért be 

a lakását rejtő bérházba. Hármasával véve a lépcsőfokokat, 

lélekszakadva iszkolt be otthonába.  

- Végre - sóhajtotta, majd gondolkodás nélkül belesett lakhelyének 

minden egyes zugába, attól tartva, hogy nem várt vendéggel fogja 

szembetalálni magát. A biztonság kedvéért még beüzemelte a 

bejárati ajtajának azon zárjait is, melyeket azelőtt soha nem 

használt. Mikor ráeszmélt különös viselkedésére, megrótta magát: - 

Ennyire azért nem kellene üldözési mániásnak lennem - nem telt 

bele pár másodpercbe, már le is rúgta a cipőjét, levetette ruháit, és 

a már előre megengedett nagy, csillogó habbal tarkított, forró vizű 

kádba ereszkedett. Sajgó testét körülölelte a forróság. A még 

kellemesebb kényelem érdekében kinyúlt a csap mellett árválkodó 

kéztörlőért, s összegyűrve azt a feje alá helyezte. Behunyta a 
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szemét, és engedte, hogy álmaiban ismét messze járjon a sivár 

valóságtól.  

Egy nagy erdőben járt. Tavasz lehetett. A fák ágai egytől egyig 

élénkzöld levelekkel ékeskedtek, néhol kinyíló félben lévő 

bimbókkal tűzdelve. A szunnyadó naplementében a gyéren 

megvilágított avar meleg érzéseket váltott ki a látványban 

gyönyörködő Paulból. Orrában az előző álmához hasonlóan, most 

is érezni vélte a természet csalogató, nyugtató illatát.  

Merengését egy női alak oszlatta el. A fák közül leskelődött a 

jövevény után. Paul kíváncsian fürkésző tekintettel lépdelt a nő 

felé, ki a fák törzseit segítségül hívva igyekezett nagy lendületet 

venni, s azokon elrugaszkodva elszaladni előle. A férfi egy darabig 

elmélázva nézte a távolodó alakot, ám amikor arra lett figyelmes, 

hogy a fiatal hölgy kacagva visszafut felé, értetlenségében szólásra 

nyitotta a száját: 

- Szia! Ki vagy te? - szebben szerette volna megfogalmazni a 

kérdését, ám olyannyira ámulatba ejtette a nő csodaszép arca, hogy 

egy igényesebb szó sem jutott eszébe. A hölgy ajka még szélesebb 

mosolyra húzódott, mely kitartóan az arcán is maradt, mintha csak 

ráfestették volna. Nem válaszolt, de a férfi nem is bánkódott 

emiatt. Helyette inkább elképedve nézte, ahogy a lassú léptekkel 

felé tartó nő teljes mértékben beleillett a festői tájba. Hosszú, barna 

hajzuhatagát mélyzöld tincsek keltették életre. Sötétbarna szemei 
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akár az erdő egy gesztenyefájának két kis termése is lehetett volna. 

Testét ruha helyett éledő indák borították, melyek - ha Paul szeme 

nem káprázott - folyamatosan, kunkorodva, kígyózva növekedtek. 

A nő most szemtől szembe került a férfivel, aki mélyen a 

megbabonázó szemébe nézett. A fiatal nőnek nem jött ki hang a 

torkán, Paul mégis hallani vélte a mámorítóan csilingelő hangját: 

- Fogd meg a kezem, és gyere velem! 

- Hova vezetnél? - kérdezte bátortalanul a jövevény annak ellenére, 

hogy ha nem lett volna tele az élete megoldatlan problémával, 

vakon követte volna a nőt.  

- Majd meglátod. Csak érints meg! - azzal minduntalan 

farkasszemet nézve vele, kinyújtotta apró, fehér virágokkal 

díszített, óvatosan nyújtózkodó hajtásokkal fedett kezét.  

- Szívesen tenném, de nem lehet… - társaságát képező személy úgy 

szakította őt félbe, hogy még csak egy árva szó sem hagyta el a 

száját: megértően, lassan behunyta a szemét, majd ismét kinyitotta. 

Csillogó tekintetét a férfi arcán pihentette. Paul e cselekedetéből 

tudta, hogy a nő megértette őt. Kisvártatva azonban újból a vékony 

hangját hallotta: 

- Igazad van. Keress meg, amint idejét látod! Várni fogok rád - 

hátrálni kezdett, majd amikor már kellőképp elnyelte testét az erdő 

sűrűje, hátat fordított Paulnak. Hófehér, hatalmas szárnyát - mely 

mindaddig a hátára feszülve, nyugvó állapotában volt - kitárta. Két 
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szárnycsapást végzett a földön állva, majd elrugaszkodott onnan, s 

a magasba tört. Paul a szárnycsapások által keltett fuvallattól az 

átlagosnál is felborzoltabb hajjal, megigézve nézte a jelenetet 

mindaddig, míg a felszállt angyalt el nem nyelte a hömpölygő 

bárányfelhők rengetege. 

És itt ébredt fel. Meglepetten vette tudomásul, hogy forró 

fürdővize testmelegre hűlt, valamint az azon úszó vastag habnak is 

már csak a hűlt helye maradt. Ujjbegyeinek egészen mély ráncaiból 

arra a következtetésre jutott, hogy már órák hosszat ázott a vízben. 

Kikecmergett a kádból, és erősen koncentrálva arra, hogy ne 

csússzon el, s vágódjon el a hideg kövön, magára kapta a köntösét. 

- Vajon éber álom volt? - töprengett, miközben a sokat megért, 

bolyhos papucsában keresztül csoszogott a lakásán, egyenesen a 

szobájába. Kábultságától azt sem tudta megállapítani, mennyi idő 

volt, így egy röpke pillantást vetett ébresztőórájának számlapjára: 

este nyolc óra múlt, így jobbnak látta, ha a megvetett ágyában 

folytatja a jól megérdemelt pihenését.  

 

Reggel hat órakor úgy pattant ki a szeme a vekkerre, mintha egy 

pillanatra sem lazított volna. Bosszúsan lecsapta az őrjítően 

berregő óra tetejére szerelt széles gombot, majd álmos szemmel 

nekilátott a szokásos reggeli teendőinek: felöltözött, és reggelit 

készített magának - mikor az elkészített rántottájának első falatja 
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lecsúszott a torkán, gyomra hálásan morrantott egyet jelezvén, 

hogy gazdája gyakrabban is gondolhatna rá.  

Evés közben legkedvesebb időtöltése az újságolvasás volt, ám 

most rendhagyó módon a mobiltelefonját kerítette elő. Nem 

csodálkozott azon, hogy szülei, nővére és az együttesének tagjai 

többször is hívták őt, majd amikor belátták, hogy nem fogja 

felvenni a telefont, SMS-eket kezdtek el küldözgetni számára. Az 

elkövetkezendő dél órában visszahívta mindannyiukat, s 

biztosította őket a jóllétéről. Hihetetlenül jól esett neki a hangjukat 

hallani. Bár szerettei egytől egyig mindig őszinték voltak vele, Paul 

jelen esetben e jóleső, felé irányuló bizalmat nem kívánta 

viszonozni, hiszen a világért sem szeretett volna álmatlan, 

aggodalommal teli éjszakákat okozni nekik. 

Reggel tíz óra körül járt az idő, amikor már az aznapi akciójára 

koncentrálhatott. Mindenképpen felfegyverezve szeretett volna 

visszatérni az egykori elmegyógyintézet épületébe, hiszen nem 

tudhatta, ki késztette a betegeket arra, hogy visszatérjenek a hőn 

szeretett otthonukba. Előkereste rég használt fekete hátitáskáját, s 

minden olyan tárggyal telepakolta, melyről úgy gondolta, hasznát 

vehetné egy esetleges dulakodás alkalmával. Úgy érezte, hogy 

pontot kell tennie az ügy végére, s ennek megvalósítása érdekében 

akár még az életét is kockára tenné. Tudta, hogy nagy 

valószínűséggel a vesztébe rohan, mégsem lett volna képes ölbe 
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tett kézzel új fejezetet kezdeni az életében: túlságosan is 

ragaszkodott azon tehetetlen személyekhez, akik nagy 

bizonyossággal tőle várják a segítséget.  

Azonnal útnak indult, amint gondosan elrendezgette táskájának 

tartalmát: köteleket, késeket, pengéket, injekciós tűket, folyadékban 

oldott altatókat, steril gézt, fertőtlenítőszert, továbbá megannyi, 

üvegcsékben lapuló szereket. 

 

Percek alatt az intézet előtt kívánt lenni,  így igénybe vett egy 

mellette elhaladó taxis szolgáltatását. 

- Magát ismerem - elegyedett beszélgetésbe a körszakállas, 

félhosszú hajú sofőr.  

- Igazán? - így Paul tettetett meglepettséggel, ám az igazság az volt, 

hogy a legkevésbé sem érezte szokatlannak, hogy lépten-nyomon 

számára idegen emberek ismerték fel őt.  

- Igen. Magának van az a zenekara. Hogy is hívják? 

- Képzelgés. 

- Na, az! A lányaim odáig vannak a zenéjükért - Paul egy 

árnyalatnyit megnyugodott, hogy a másik énét ismeri a férfi, nem 

pedig a kisvárosi, épp slamasztikában lévő, zűrös felét.  

- Örömmel hallom - reagált a megjegyzésre.  

- Ön talán itt lakik? 

- Igen, amióta csak az eszemet tudom. 
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- Én és a lányok még csak egy hete. Tegnap kezdtem ezt a melót is. 

A lányaim anyjával elváltam, ezért muszáj volt új életet kezdenünk, 

más környezetben. 

- Itt biztosan otthonukra lelnek. Nagyon békés kis város - mondta. 

Kifejezetten örömére szolgált, hogy egy új lakossal sikerült 

találkoznia, így a sofőr megkímélte őt a hosszas faggatózástól az 

elmegyógyintézettel kapcsolatban. A biztonság kedvéért azért egy 

utcányival előbb szállt ki az autóból. Kifizette a férfi által mondott 

összeget, kis borravalót is adott neki, majd elbúcsúzott: - 

Üdvözlöm a lányait! Üzenem nekik, hogy várom őket a következő 

koncertünkön.  

- Oh, oké! Nem fogják elhinni, hogy találkoztam magával - Paul 

erre beletúrt a zsebébe, és elővett két darab, bordó színű pengetőt, 

melynek egyik oldalára a saját neve, másikra pedig az együttes 

logója volt nyomtatva. A csapatnak nem volt szokása pengetőket 

osztogatni - csupán a három gitáros számára volt egyszerűbb ez a 

megkülönböztetési mód, hiszen a próbák alatt a gitárosok gyakran 

az asztalon felejtették a műanyag lapokat, mely végett később vita 

kerekedett, hogy melyik kihez tartozik. Az apa átvette a 

pengetőket, majd óvatosan becsúsztatta a műszerfalba szerelt 

kulcstartóba. 

- Uram, most lekötelezett! Több napja szívják a vérem a költözés 

miatt. Ha megtudják, hogy a kedvenc énekesük is itt él, és 
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bizonyítékként odaadom nekik ezeket a micsodákat, soha nem 

akarnak elköltözni innen - hadarta, mivel látta, hogy Paul távozni 

készült. 

- Nagyon örülök, hogy segíthettem - szólt, majd kezet fogott a 

pirospozsgás arcú, kövérkés emberrel, s becsapta maga után az 

anyósülés ajtaját. Egy darabig figyelte, hogy fordult be az autó a 

következő kanyarba, majd amikor már végképp eltűnt a jármű a 

szeme elől, egy hangos sóhajtás kíséretében, sebes léptekkel az 

egykori tébolyda felé iramodott.  

Nem akadt más lehetősége, minthogy ismét az alagsor ajtaján 

keresztül próbálkozzon bejutni az épületbe. Gondosan ügyelve hát 

a hangtalanságra, lement a mindössze öt lépcsőfokból álló lejárón. 

Egy darabig az ajtóban fülelt, majd amint megbizonyosodott róla, 

hogy egy lélek sem tartózkodott odabent, az eddig a farzsebében 

lapuló kulcs segítségével belépett. Ezt követően elővette az övére 

függesztett zseblámpáját, mely szerencséjére elég erős fényt 

bocsájtott ki magából ahhoz, hogy kifejezetten széles szögben lássa 

az általa megvilágított teret. Emellett kitartóan maga előtt tartott 

egy kést annak ellenére, hogy egy rövid ideig tartó, de annál 

részletesebb terepszemle után megbizonyosodott arról, hogy rajta 

kívül valóban egy személy sem tartózkodott odalent. Nem kívánta 

a véletlenre bízni magát. Tudta, hogy könnyen lehetett az is az oka 

a városra borult különös csendnek, hogy Jeremy titokban 
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újjáélesztette az intézetet, és új gondozókat kerített a megüresedett 

épületbe, kik felnyalábolva a megszeppent betegeket, kezelésbe 

vették őket. E gondolat ellenére Paul nem hagyta, hogy a 

jóhiszeműsége vezérelje őt. 

Meghökkent, amikor a szeme elé tárult a tökéletesen rendbe hozott 

folyosó látványa, melyet még mindig a kínzóeszközök ottléte tett 

nyomasztóvá. Pár másodpercig úgy érezte, hogy a vagy 

huszonnégy órával azelőtti, sietős távozása következtében maga 

után hagyott felfordulást csupán álmodta, ám amilyen gyorsan a 

fejébe szökött a tévképzet, olyan sebesen is száműzte azt onnan.  

Másodszorra minden könnyebbnek bizonyult: a fülkékben heverő, 

rengeteg gyötrelmet okozni tudó eszközök jelenlétét teljes 

mértékben figyelmen kívül hagyta csakúgy, mint a plafonra 

firkantott hosszú szöveget. Azonban nem csupán a tapasztalat 

segítette át az embert próbáló feladat teljesítésében: még egy 

egészen halk sikoly sem ütötte meg a fülét. Teljes mértékben 

nesztelenség honolt az intézményben, mely meglehet, vihar előtti 

csendet jelentett, mégis megnyugtatta az intézet egykori igazgatóját. 

Szemét megerőltetve minduntalan az alagút legvégéből származó, 

könnycsorgató fénybe bámult. Az járat falát megannyi sötétbarna 

gyökérzet lepte be, melyek Pault leginkább az emberi kéz ereire 

emlékeztették. Visszakozott ugyan tőlük, de igenis jó célt szolgáltak 

számára, hiszen beléjük kapaszkodva volt képes elbotlás nélkül 
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megtenni azon útszakaszt, melynek végéhez egyre aggasztóbban 

közelített. 

Nem is olyan sokára elérkezett a célhoz. A járat elején még el sem 

tudta képzelni, hogy az onnan észlelt vakító fényt még lehetett 

hova fokozni, ám most ezen elképzelése megcáfolódni látszódott. 

Sajgó, szúró fájdalmakkal küzdő szeme nem sokáig bírta 

fenntartani épségét, így gazdája egy röpke pillanatig sem tépelődött 

azon, hogy kinyissa e az előtte magasodó, vastag üvegajtót. 

- Vártunk már rád - ütötte meg a fülét egy mély férfihang. 
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Keserű fájdalom 

 

Azonnal felismerte a hang forrását, így valamelyest lecsillapodott 

pulzussal nézett szembe az előtte álló férfival. Brendon volt az, akit 

szemlátomást felvillanyozott hajdani gondozójának jövetele. Paul 

most hátrált egy lépést, majd kézjelekkel mutogatva próbálta 

felhívni a beteg figyelmét arra, hogy ha folytatja a kitörő 

lelkesedést, nagy bajba sodorhatja néhai gondozóját és önmagát 

egyaránt. Paul szemét még mindig az erős fény perzselte, ám még 

úgy is látta, ahogy Brendon halkan kuncogva nyugtázta barátjának 

pánikba esését. 

- Nincsenek itt - mondta. Paul kérdőn tekintett rá, így 

beszélgetőtársa tovább folytatta: - Délben kezdik az ülést, és a 

többit. Délelőtt sosincsenek itt. Addig magunk vagyunk - Paul 

elcsodálkozott azon, hogy a férfi milyen könnyen tudta uralni a 

jelenléte miatt kiváltott kitörő örömét, s milyen értelmesen tudott 

választ adni a még fel sem tett kérdésére. Bár a jövevény nem 

tudta, kikről beszélt a beteg, mégis feltette a kérdést: 

- Ezek szerint még durván másfél órán át lehetek itt úgy, hogy ne 

lássanak meg? 
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- Igen. Nem fáj a szemed? - érdeklődött, hiszen valószínűleg 

észrevette az előtte álló ember minduntalan kibuggyanó 

könnycseppjeit, melyek aztán patakokban csorogtak le az arcán. 

- Dehogynem. Már nem sokáig bírom - vágta rá. Brendon 

előhúzott a zsebéből egy fekete kendőt, s bekötötte vele barátjának 

szemét. Paul értetlenül várta a magyarázatot, mely nem maradt el: 

- Mindenhol ilyen erős fény van, úgyhogy mindenki ilyet hord. 

Loptam párat, mert egy kicsit megfáztam, és nincs zsepim - 

akármennyire is jól esett a néhai igazgató szemének a sötétség, a 

beteg utóbbi mondatát hallván legszívesebben letépte volna fejéről 

a kapott kendőt. 

- Te jó ég! Mondd, hogy ebbe még nem fújtad bele az orrod! - 

Brendon elnevette magát, majd így szólt: 

- Ebbe még nem, csak akartam. De ha szeretnéd, tudok adni 

használtat is. 

- Nem, köszi. Kérlek, most válaszolj egy kérdésemre: hol vannak a 

többiek? 

- Hát, ők a hálórészlegen vannak. Talán beszélgetnek.  

- Oké. Akkor most biztosan csak magunk vagyunk itt? 

- Azt hiszem, igen. 

- Csak azt hiszed? Brendon, komolyan kérdeztem! Mi folyik itt? 

Mondj el mindent! - ahogy az utolsó hang is elhagyta a torkát, 

bekövetkezett a legnagyobb félelme: hangos neszre lett figyelmes a 
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főbejárat irányából. - Segíts! - sziszegte rémülten. Érezte, ahogy 

egykori betegén elhatalmasodott a kétségbeesés, mégis 

pillanatokon belül észlelte azt is, hogy egy lepel borult a testére, 

mely teljes mértékben beterítette őt. A köntös csuklyáját Brendon a 

fejébe húzta, majd a ruhadarab alatt megbújó Paul 

lélegzetvisszafojtva hallgatta, ahogy megannyi ember lepte el a 

helyiséget.  

- Viselkedj normálisan! - súgta oda neki valamikori betege, majd 

karon ragadta. Paul érezte, ahogy a bősz duruzsolást folytató 

érkezők egyre beljebb kerülnek a nagy helyiségbe, melyet az 

intézmény működése idejében társalkodóként használtak.  

- Nézzenek oda, milyen buzgó valaki! - ütötte meg a fülét egy 

számára idegen hang, majd az ismeretlen személy vállon veregette 

Pault. - Csak délben kell átöltözni, te mégis már így feszítesz itt. Jó 

példát mutatsz a többieknek, gratulálok! - dicsérték meg, majd a 

nyüzsgő alapzaj között fokozatosan elhalkuló léptek zaját hallotta. 

Paul minden erejével küzdött azért, hogy az idegenek még 

véletlenül se hallják meg szívének heves kalapálását. Minden jel 

arra utalt, hogy e törekvése sikeres volt, hiszen a továbbiakban egy 

ember se lépett oda hozzá.  

A kitartóan belé karoló Brendon most vezetni kezdte őt. 
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- Szólj, ha tudunk majd beszélni pár szót! - kérte tőle Paul egészen 

halkan. A beteg válaszul csak megrándította Paul karjára fonódott 

ujjait. 

A néhai igazgatónak a fejében volt az épület alaprajza, így 

nagyjából tudta, merre járhattak: egyenesen a férfiak hálórészlege 

felé tartottak.  

Rövid idő után hallani vélte a háta mögött csendesen becsukódó 

szobaajtót. Ezt követően valaki egy határozott mozdulattal 

lerántotta róla a csuklyát, aztán a kendőt.  

Bár a szeme épp kezdte kiheverni az őt ért sokkhatást, most mégis 

újból könny szökött bele, viszont immáron nem a fájdalomtól, 

hanem a rázúduló érzelmek záporától. Maga előtt látta ugyanis 

mind a harminc barátját, kik örömtől repesve a nyakába borultak. 

Paul tartott attól, hogy ujjongásuk nesszel fog járni, mégis 

pozitívan kellett csalódnia: a betegek olyannyira tisztában voltak a 

hangoskodás lehetséges következményével, hogy egy pisszenést 

sem engedtek meg maguknak. Valaha volt gondozójuk hagyta, 

hogy a harminc fő egyszerre szorongassa őt. Széles mosollyal az 

arcán nyugtázta azon tényt is, hogy Lily megsebesített lábát egy 

járógipsz fedte, valamint hogy a többieknek sem esett különösebb 

bántódásuk azóta, mióta utoljára látták egymást.  

- Mi folyik itt? - tátogta abban reménykedve, hogy valaki közülük 

tud szájról olvasni. Néma kérdését követően Ryan utat tört 
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magának, és egy szoros ölelésben részesítette a bátyjaként szeretett 

férfit. Paul viszonozta az üdvözlést, majd választ várva kíváncsian 

fürkésző tekintettel pislogott rá. Ryan kisvártatva elfojtott, suttogó 

hangon így szólt: 

- Elraboltak minket. Nem szeretnek minket. Nem engednek ki 

minket - arca szemlátomást rázkódott az indulattól és a 

kétségbeeséstől. Paul igyekezett megőrizni a hidegvérét, hogy az 

egykori ápoltak még véletlenül se rémüljenek meg jobban. 

- Meg tudjátok mondani, kik ők? - válaszként egyöntetű fejcsóválás 

érkezett. - És van ötletetek, hogy mitévő legyek most? - ugyancsak 

fejrázás. Paul nem adta fel, tovább kérdezősködött: - Ha a fejembe 

húzom a köntös csuklyáját és felveszem a kendőt, nem fogok 

lebukni, ugye?  

- Akkor nem. Minden délben fel kell vennünk a miénket is, és 

hagyni, hogy azt csináljanak velünk, amit akarnak - felelte Karen.  

- Rendben, akkor én is beolvadok - döntötte el a férfi mit sem 

törődve azzal, hogy szavainak hangereje fokozatosan növekedni 

látszott. Kijelentésére néma fészkelődés vette kezdetét a 

hallgatóság között.  

- Miért nem viszel inkább ki minket innen ahelyett, hogy te is 

velünk együtt szenvedsz? - érdeklődött Ruth.  

- Először rá kell jönnöm, mi történik itt.  
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- Ruth, ne legyél ostoba! Innen csak akkor szabadulunk ki, ha felég 

a ház - intette rendre a nőt Ryan. Paul gyomra összeszorult, majd 

az időközben elkolbászoló beteg felé lépett, hogy mélyen a 

szemébe nézzen. 

- Ezt azonnal verd ki a fejedből! A saját, szép emlékekkel teli 

otthonunkat nem bántjuk! Értve vagyok? - a beteg fülét amint 

megütötték a szidalmazó hangvételű mondatok, a boldogságtól 

sugárzó arckifejezése úgy csapott át megszeppent, zokogás határán 

álló grimasszá.  

- Ne haragudj, ne haragudj! - fakadt ki csendes siránkozásban. 

Egykori gondozójának eltartott egy darabig, míg a kisfiú módjára 

viselkedő férfit rendre bírta. Mikor lenyugodtak a kedélyek, Paul 

megpróbált volna bővebb tájékoztatást kérni, azonban erre már 

nem maradt lehetősége, hiszen a társalgóba felszerelt nagy gong 

üvöltő hangja töltötte be az egész házat. A férfiak hálórészlegén 

tartózkodók egytől egyig megrezzentek. Az égbe szökött pulzusú 

Paul kétségbeesetten tekintett barátaira. Ők csodával határos 

módon pillanatok alatt úrrá lettek ijedtségükön: magukra kapták a 

saját, hófehér köntösüket és szemkötőjüket, s egyszerre vonultak a 

harangszó irányába. Paul rémülten nézte, amint a tömeg 

kihömpölygött a hatalmas térrel bíró, ágyakkal telezsúfolt 

hálószobából, úgy, hogy tökéletesen megfeledkeztek róla. A 
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helyiségben most egyedül Ryan maradt, aki a szégyentől 

elfehéredett arccal, kitartóan feszített mellette.  

- Segítesz nekem? - súgta neki Paul. A beteg kissé felbátorodva, 

vigyorogva hevesen bólogatott, majd álltában előre-hátra 

dülöngélni kezdett.  

- Csináld azt, amit mi! Akkor nem lesz baj! - azzal a saját szemére 

illesztette a fekete kendőjét, s felvette a földről a már 

agyontaposott, koszos köpenyt. - Érjük utol a többieket! - 

szemlátomást mélyen megtisztelőnek érezte, hogy most fordult a 

kocka, s neki kellett útbaigazítást adnia azon embernek, akinek 

eddig itta minden szavát. Paul érezte a beteg felfokozott 

hangulatát, így megkérte, hogy csillapodjon le egy parányit, nehogy 

feltűnést keltsen.  

A vakon közlekedés egészen esetlenül ment neki, ám annyi 

megrázkódtatás érte a szemét, hogy örült a különös szokásnak, 

azaz a szemkötő viselésének. Nem értette, miért volt az egész 

épületben kegyetlenül nagy, vakító fényáradat, és mi értelme volt 

annak úgy, ha kendővel takarják el a szemüket. Bár furdalta a 

kíváncsiság, úgy gondolta, olyan sok megválaszolatlan kérdés lógott 

a levegőben, hogy legutoljára e kételyre fogja megkeresni a választ.  

A kifejezetten hosszú folyosó végében tömörültek a bekötött 

szemű, csuklyás betegek, Paullal együtt. A néhai intézetigazgató 

érezte, ahogy az őt közrefogó két barátjának válla egészen erősen 
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összeért a sajátjával. Ennek oka az volt, hogy egy számára idegen 

ember terelgette a csapat tagjait egyre közelebb egymáshoz, akár 

csak egy pásztorkutya a birkanyájat.  

A zúgolódást egy velőtrázó férfihang szelte ketté. Paul 

lélegzetvisszafojtva hallgatta, amit a beszélő mondott: 

- A mai nap célja, hogy megerősítsük magunkban az érzést. Erre egy 

különleges játék lesz segítségünkre. Megkérlek benneteket, hogy 

ahogy azt már megtanultuk, csakis földre szegezett tekintettel 

közlekedjünk, ügyelve arra, hogy a csuklyában szinte elvesszen a 

fejünk! Muszáj kizárni a külvilágot ahhoz, hogy befelé 

tekinthessünk. Rendben, most hajtsa le mindenki a fejét, és 

csomózza ki a kendőjét a fején! Az elmefogyatékosok mindenképp 

hagyják magukon, ez nagyon fontos! Híveim, ne nézzetek 

egymásra, s ne engedjétek, hogy bármiféle érzelem kezdjen el 

éledni bennetek! - "Mi a fene ez?", hökkent meg Paul. Élt a 

gyanúperrel, hogy egy szekta vert tanyát a tébolyda területén. 

- Kezdd el, kezdd már el! - hajtogatta Paul mellett álló Ryan, aki 

reszketett, mint a nyárfalevél. Paul megérintette a beteg karját, és 

egy bátorító szorításban részesítette társát. Eszméletlenül sajnálta a 

kiszolgáltatott barátait, kik majd' kiugrottak a bőrükből, amikor 

meglátták őt - hiszen úgy vélték, Paul majd megszabadítja őket az 

ijesztő betolakodóktól.  
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Az egykori gondozónak nem volt sok ideje töprengeni, hiszen a 

szószóló ismét megszólalt: 

- Most megkérem a betegeket, hogy sorakozzanak fel szorosan a 

fal mentén! - a parancsot egy szempillantás alatt teljesítették a 

megszólítottak, mely Paul legnagyobb meglepetésére szolgált - 

ugyanis az ő tébolyda-béli pályafutása során egyetlen alkalommal 

sem tanúsítottak az érintettek ilyen fokú engedelmességet.  

A feszültséget egyre kifejezettebben lehetett tapintani a levegőben. 

Ryan zihálása fokozódott, Karen olyannyira beleharapott az ajkába, 

hogy azok egészen kifehéredtek, Lily pedig megszeppenve, görcsbe 

rándult arcizmokkal pityeregni kezdett. A vezető kisvártatva 

folytatta:  

- A mai feladat egy alapfeladatnak tekinthető, melyet ha pontosan 

végre tud hajtani a játékos, közelebb kerülhet a célunkhoz  - 

mennydörögte negédesen. Paul legszívesebben felszegett fejjel 

rákérdezett volna, hogy mégis mit takar az a bizonyos ködbe 

burkolt "cél" fogalma. Volt egy olyan érzése, hogy még a híveknek 

sem adtak tájékoztatást e téren. A szónok vett egy mély levegőt, és 

tovább beszélt: - És most halljuk a feladatot: a folyosót egy kis 

játszótérré változtattuk. Ma is egy vérre menő játékot fogunk 

játszani - Paul teste e mondatra vadul kalapáló szívveréssel 

válaszolt, s egyúttal a levegőben érezte a nyomasztó feszültséget. - 

Az első sorokban állók láthatják, hogy összesen húsz, libasorba 
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rendeződött, felfegyverzett társunk várja a játékban résztvevőket. 

A lényeg, hogy a helyiség egyik pontjából a másikba jusson a 

játékos, bármi áron. Megkérlek titeket, harcolni vágyó játékos 

kedvűek, hogy ne szegje kedvetek egy apró kis karcolás vagy 

elbotlás! Törjetek előre, és csak az számítson, hogy végrehajtsátok 

a feladatot! A próba során forduljatok magatokba, és juttassátok 

felszínre a benső erőtöket! - hosszabb hatásszünet beálltát 

követően folytatta: - A betegekhez szólok most: próbáljátok minél 

inkább önmagatokat adni, de persze úgy, hogy ne zavarjátok a 

játékosokat! - Paul most erősen összpontosított arra, hogy 

csuklyája tökéletesen beárnyékolja az arcát, hiszen kendőjét fél 

perccel azelőtt sikerült titokban leszednie a fejéről, és a zsebébe 

rejtenie azt. Amint minden beteg a kijelölt helyre húzódott, az 

egykori intézetigazgató látni vélte a leendő csatateret: a hatalmas 

helyiség teljes egészét felhasználva, a vezető által említett húsz, 

harcra kész személy egy hosszanti sorba rendeződve, egymástól öt 

méterre helyezkedett el. Bár a vakító fénytől Paul nem sokat látott, 

a felfegyverzett embereket egy röpke időre sikerült megpillantania: 

testüket díszes, testhez simuló fémruha takarta. Meglepetten vette 

tudomásul, hogy a férfiak mellett nők, sőt, még gyerekek is voltak, 

teljes mértékben felvértezve. Kezükben lándzsát, buzogányt, 

kardot, valamint íjat tartottak, magabiztosan a velük szembeálló, 

kígyózó sor legelső tagjára szegezve. Paul nem értette, mire ment ki 
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a játék: a betegeket úgy tűnt, nem kívánták bevonni a harcba, 

hiszen akkor beállították volna őket a hívők közé, nem pedig 

megkérték volna őket, hogy vonuljanak félre. Biztosan tudta azt is, 

hogy a némaságba burkolózó idegenek egy és ugyanazon 

személyek voltak, akik a szombati koncerten egészen 

kétségbeejtően viselkedtek.  

- Mindenki elhelyezkedett? Rendben, akkor kezdhetjük! Még csak 

annyit hadd mondjak a tébolyultaknak, hogy akik még nem vették 

volna fel a szemkötőt, most tegyék meg! A küzdelem során a 

lehető legerősebben gondoljatok a bennetek lakozó őrültre, az Újra 

Vágyók pedig minden erejükkel igyekezzenek átjutni az 

akadályokon! - harsogta. Paul sebesen a fejére kötötte a kendőt, 

majd igyekezett úgy tenni, mintha megigazította volna azt. Az 

igazság viszont azt volt, hogy ujjával az eleve feslő szöveten két 

apró lyukat vájt, hogy azon még ha nem is tökéletesen, de 

valamelyest kilásson.  

Rövidesen kezdetét vette a harc. Paul és a körülötte csoportosuló 

barátai feszülten figyelték a kanyargós sor legelső tagját, aki a 

vezető visszaszámlálásának végére megindult: az ő szemén már 

nem volt kendő, így bár minden bizonnyal az erőteljes fénytől 

elvakultan, de látta, ahogy az első harcos a buzogányával felé 

támadt. A fiatal, talán huszonéves férfi fürgén kitért a lendületes 

sújtás elől, majd a következőt egy guggolással sikerült elhárítania. E 
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tettével elérte, hogy ellenfele kizökkenjen az egyensúlyából. A 

játékos kihasználva a hirtelen jött helyzeti előnyét, hasba rúgta a 

fegyverest, aki ezáltal hangos robajjal elvágódott a földön. Az 

életéért küzdő játékos kicsavarta a buzogányt a fájdalomtól 

feljajdult ellenfél kezéből, majd nehézkesen a magasba lendítette, s 

lesújtott a földön fekvő, ziháló személyre. Csodával határos módon 

a fegyver nem ért célba: az abból kiálló tűhegyes szegek csupán a 

nyaka melletti parkettába vájódtak bele. Paul rezzenéstelen arccal 

nézte végig, ahogy a játékos tovább lépkedett, hogy a következő 

fegyvert viselő ember területét szerezze meg, akár az élete árán is: a 

következő ellensége több mint valószínű, hogy egy kisgyermek 

volt, aki nem lehetett több nyolc évesnél. Paulnak a tudattól 

elszorult a gyomra, s megrándult az ajka, de egy szóval sem 

tiltakozott, nehogy felfedje magát a különösen viselkedő szekta 

előtt. Bízott benne, hogy a felnőtteknek van annyi eszük, hogy nem 

kóstoltatják meg a halál ízét egy kiskorúval.  

A gyermek kezében egy íj volt, melyet már akkor lövésre készen 

szegezett a leendő áldozatra, amikor az még csak a földre 

kényszerítette az első harcost. Most nyelve hegyét kidugva célzott a 

játékosra, majd elengedve az íj húrját, lőtt. A fiatal férfi a felé 

rohanó nyíl elől odébb szökkent, majd a kisgyermek háta mögé 

lépett, s kigáncsolta őt. Paul alig hallhatóan fellélegzett, amikor a 

csatát nyert személy ahelyett, hogy megtorolta volna a rá irányított 
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fegyver által keltett elviselhetetlen félelmet, inkább a következő 

fegyvert viselő személy felé közeledett. Ő már egy kimondottan 

magas, amazon testalkatú nő volt, kinek kezében egy kard lapult. A 

játékos még a közelébe sem ért, ő már a levegőbe sújtott az 

eszközzel. Paul szeme kerekre tágult, amikor realizálódott benne a 

nő ereje: úgy bánt a vagy tíz kilót nyomó, jókora karddal, mintha az 

csak egy fából készült gyerekjáték lett volna. A játékos a tüdejét 

kiköpve érkezett meg az amazon elé. Annak ellenére, hogy két 

rövid, de annál erőt próbálóbb küzdelmen túl volt már, egész 

ügyesen sikerült kivédenie a csapásokat. Fél percig bírta szusszal, 

ám egyszer csak összerogyott a fáradtságtól. A nagydarab, izmos 

nő nem kegyelmezett: egy jól irányzott szúrással szíven szúrta a 

férfit. A sérült felordítva terült el a padlón, kezét szorosan a 

mellkasán áthatoló kard környékére szorítva. A játékoson sebet 

ejtő és azzal együtt őt halálba is küldő nő most egy rántással 

kihúzta a férfiből a fegyverét, majd diadalittasan a levegőbe 

bokszolt. Paul legszívesebben a halotthoz rohant volna, de nem 

tette, hiszen tudta, hogy annak szívét egy nagy kard borotvaéles 

pengéje döfte át, így az újraéleszthetőségének esélye egyenlő a 

nullával. Ráadásul, ha felfedi magát, több mint valószínű, hogy ő 

maga is hasonló sorsra jutna, mint a már élők sorából eltávozó, 

hősiesen küzdő ember, kit most a vezér parancsára két, sorból 

kiváló személy húzott ki a folyosóról az előtérre. Paul elmerengett 
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a kacskaringós vércsíkra meredve, majd amikor a sorban következő 

személy kezdett el harcot vívni az életéért, a szeme elé táruló 

eseményre koncentrált. A most harcoló egyén szintén egy férfi 

volt: alacsonyabb és tömzsibb termete volt a többiekhez képest, 

valamint szemlátomást sokkal döcögősebben és esetlenebbül is 

közlekedett. Az intézet néhai igazgatója úgy gondolta, hogy a 

harcoló rossz állapotának oka az előző napokban, hasonló 

szituációban szerzett sérülése lehetett.  

A küzdő minden bizonnyal indulattól feltüzelt lelkiállapotában 

volt, melyet mi sem bizonyított jobban, mint a megállás nélküli 

hörgése és káromkodása. Kidolgozott taktikával cselezte ki a 

buzogányos férfit, s ámulatba ejtő sebességgel szerezte meg tőle a 

fegyvert. Ezután egy másodperc törtrésze alatt csapott le az 

ellenség fejére, ki menten elájult az óriási ütés hatására. A kisfiúban 

bár nem tett kárt, de őt is pillanatok alatt ártalmatlanította. Amikor 

az amazon előtt termett - aki felemelte a vérrel szennyezett kardot 

-, Paul akkor jutott el arra a pontra, hogy inkább behunyt szemmel 

és lehajtott fejjel kívánja kivárni a küzdelem végét: a férfi egész 

ügyesnek bizonyult, így lehetséges volt, hogy mind a húsz 

felfegyverzett emberrel képes lesz harcolni, melyet Paul nem kívánt 

végignézni. Ujjaival most megkereste a reszkető és ziháló Ryan 

karját, hogy bátorítóan megragadja. 
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Eltelt negyed óra, mely során a harcos végigszáguldott mind a 

húsz, különböző fegyvereket viselő személyek között, kiket egytől 

egyig legyőzött. Miután megszerezte az utolsó állomást is, már nem 

volt képes tovább talpon maradni: menten megbicsaklott a lába, és 

összerogyott. Az égvilágon senki sem sietett a segítségére: 

szusszant egy hosszat, majd az izzadságtól átázott ruhájában, 

remegő izmokkal sétált ki az előtérbe. Kisvártatva a vezető érdes 

hangja oszlatta el a helyiséget kitöltő keserű félelmet: 

- Mint ahogy azt látjátok, a második játékos szerencsésebbnek 

bizonyult, mint az első. A győztes átérezhette az érzést, és 

kopogtathatott a célunk ajtaján. Sajnos az első játékos személyében 

történt egy kis járulékos veszteségünk, de az ilyenekre már 

megtanultunk felkészülni. Bele kell törődnünk abba, hogy nem 

mindannyiunk kész átlépni a csodába. Nos, folytatódjon hát a csata! 

- azzal a soron következő harmadik személy lépett elő, ki minden 

bizonnyal elérte már az aggkort is. A törékeny, megfáradt testén 

úgy lógott a fehér köpeny, mint egy madárijesztő vázára terített 

ruha. Paul rémülten vette tudomásul, hogy az idős úr szemét fekete 

kendő fedte, mely az előző két harcot elnézve egyet jelentett a 

biztos halállal. Ryan is minden bizonnyal a játékosra tekintett 

hanyagul felrakott szemfedőjén keresztül, ugyanis egy egészen halk 

nyüszítést hallatott. Karen és Ruth sem tette másképp: mindketten 
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felsikkantottak annak tudatától, hogy ismét egy haláleset 

szemtanújává válnak.  

Bár mindenkit mélyen megérintett a bekötött szemű, biztos halálba 

rohanó személy látványa, leginkább mégis Brendon küzdött az 

érzelmeivel. Paul a háta mögött álló férfire tekintett, majd ezt 

suttogta:  

- Jól vagy? - barátja a nyakába lógó kendőt morzsolgatva, könnyes 

szemmel bámult vissza kérdezőjére, majd így szólt: 

- Nem,  egy cseppet sem. Ő a papám - a választól Paulnak tátva 

maradt a szája.  

- Atya ég! Ez biztos?  

- Sajnos igen. És végig fogja nézni a halálát - válaszolta a 

megszólított helyett a vezető, aki - Paul most vette csak észre - 

közvetlenül előtte állt. A jócskán megtermett, hosszú 

kecskeszakállal rendelkező férfi bordó köpenyt és vastag talpú, 

fekete cipőt viselt. Az arcára nézvén Pault az émelygés fojtogató 

érzése kerítette hatalmába, ugyanis  a homloka tetejétől egészen az 

álla csúcsáig egy kimondottan vastag és mély heg húzódott. 

Minden jel arra utalt, hogy valaha egy műtéten esett át, hiszen arca 

egyik féltekén lévő bőr sokkal világosabb volt, mint a másikon: 

valószínűsíthető volt, hogy arcának egy részét, a mostanihoz 

hasonló, vérre menő játék alkalmával sikerült elvesztenie, melyet a 

sebészeknek nem sikerült a saját bőrével pótolniuk. Most a 
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tébolyda egykori igazgatója farkasszemet nézett a szekta 

vezetőjével. Paul még életében nem látta az ijesztő külsővel 

rendelkező, pocakos, középkorának javában lévő férfit, így bízott 

benne, hogy őt sem fogja megismerni a vezér. Félő volt, hogy 

lerántja szeméről a kendőt, és netalántán azonosítani is fogja őt, 

hiszen ki nem ismerné a betegek egyetlen védelmezőjét.  

A vezető olyan közel hajolt hozzá, hogy Paul érezni vélte a hűvös 

leheletét. Óráknak tűnő, hosszú másodpercek következtek ezután, 

mely során az idegen férfi kitartóan meredt a tekintetét álló, fehér 

köntöst viselő férfire. Paul lelke mélyén ádáz háború dúlt, ám 

kitartóan összpontosított arra, hogy kifelé abból semmit se 

mutasson.  

- Azta - nyögött fel Ryan, amikor a vezető megszakította a merev 

bámulását, ellépett Paul elől, hátrálni kezdett, majd a terem szélén 

lévő pódiumra ugrott. Mikor már két lábbal állt a fa deszkákon, ezt 

harsogta: 

- A következő versenyző voltaképp egy haldokló egyén, aki a 

tisztulás reményében próbálja kivédeni a támadók csapásait. 

Kezdődjön hát a móka! Felkészülni! Vigyázz! Rajt! - beszéde 

végeztével hangjának foszlányai tovább csengtek a jelenlévők 

fülében. Az idős, imbolygó járású férfi megindult előre, majd az 

egyik lába véletlenül kigáncsolta a másikat. Ezt követően hangos 

reccsenés hallatszott, mely minden bizonnyal egy combnyak 
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feszélyező roppanásának hangja lehetett. Az idős úr feljajdult 

fájdalmában, majd keserves nyöszörgésbe kezdett. Mivel esése 

következtében a feje az első, területét élete árán is megvédeni 

kívánó harcos lábfejére került, a fegyvert birtokló készen állt arra, 

hogy egy jól irányzott lendítést követően egyenesen az áldozat 

koponyáját törje ketté. Ekkor tört ki Brendon a feszélyezett, 

nyárfalevélként reszkető csapatból, hogy hőn szeretett és tisztelt 

nagyapja segítségére siessen.  

- Nem! Őt nem engedem! - hörögte fékevesztetten. Paul látni vélte, 

ahogy Brendon kirohanására a szekta vezetője felemelte az egyik 

karját, hogy egy hangosat csettintsen. Cselekedetére válaszul két, 

erős testalkatú férfi termett a beteg mellett, hogy visszatántorítsák 

őt. Paul nem kívánt végignézni további két személy halálát - főleg, 

hogy az egyik ember egy agymosott, magatehetetlen agg férfi, a 

másik pedig a barátja volt - ezért kikelve magából egy szempillantás 

alatt a már javában dulakodók között termett. A szöges buzogány 

őt is eltalálta az oldalán, ám magával mit sem törődve, a törött 

csontú úrhoz kapott, hogy felsegítse őt, s fedezékbe vonuljon vele. 

Brendon annak ellenére, hogy a pánikba esés kellős közepén volt, 

rögvest megértette, hogyan működjön együtt valaha volt 

gondozójával: körmeit belemélyesztette a fegyveres nyakába, s a 

már oly sok kínt okozó buzogányt tartó kezét egy erős harapással 

ajándékozta meg. Paul - aki minden erejével azon volt, hogy a 
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sérültet a hónaljánál fogva távolabb vezesse a csatatértől - a szeme 

sarkából látni vélte, hogy a veszett kutyákat is meghazudtoló, 

mélyreható harapás következményeként Brendon két fogát is 

elveszítette. Most ismételten egy elviselhetetlenül nyilalló fájdalom 

vonta el a figyelmét a karjaiban tartott sérült mentéséről. A 

combjára kapta a tekintetét: sikerült megpillantania egy 

momentumot, melyet biztosra vett, hogy az idők végezetéig az 

emlékezetébe fog vésődni. A pillanatot, mely során a buzogány két, 

csaknem tíz centiméteres, vészesen éles tüskéje átszúrta a 

farmerját, hogy a húsába vájódjon, majd a szédítő fájdalmat keltő 

eszköz feje egy óvatlan pillanatban irányt váltson, hogy végezetül 

apró cafatokat tépjen ki az izmából. Ezután a félelmetes tárgy 

kisebb kilengéseket követően, függőleges helyzetben pihent meg a 

tulajdonosa kezében. Paul csikorgó fogakkal tette meg a fél métert, 

mely ahhoz kellett, hogy kilépjenek a harcos területéről. Mikor ez 

megtörtént, keserves sóhajtással térdre rogyott, majd a harcoló 

barátja felé tekintett. Látni vélte, ahogy a férfi haragtól ellilult fejjel 

ott ütötte a már földre kényszerített izmos férfit, ahol csak érte. 

Közben érthetetlen szavakat kántált magában, mely Paul szerint a 

beteg által olyannyira kedvelt filozófusok bemagolt tanításai voltak. 

Most az ismeretlen fegyverviselőnek sikerült ellöknie a beteget, 

mely következtében a férfi csattanó hanggal vágódott el a terem 

jéghideg kövén. Az volt a szerencséje, hogy rokonához és annak 
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megmentőjéhez hasonlóan neki is a védeni kívánt területen kívülre 

sikerült kerülnie, így további nyilalló fájdalmaktól és erőteljes 

ütésektől egyikkőjüknek sem kellett tartaniuk.  

- Nagyapa, miért csináltad ezt? - fakadt ki Brendon, azzal jó néhány 

sebtől vérezve, földre koppanó térdekkel egy magasságba 

ereszkedett az öregúrral. Később szeretett rokona falfehér fejét az 

ölében tartva figyelte, ahogy Paul visszarohant a hálórészleg 

előterébe, egyenesen az ott kihelyezett vezetékes telefonok 

egyikéhez. Tüstént tárcsázta a mentőket, s mit sem törődött azzal, 

hogy tettét sokszorosan meg fogják torolni a szekta tagjai. A 

telefon túlsó oldalán egy vékony, női hang szólalt meg: 

- Üdvözlöm, itt a mentő szolgálat. Miben segíthetek?  

- Paul Holt vagyok. Egy idős ember csonttörése miatt hívnék 

mentőt, valamint egy halálesetet szeretnék bejelenteni. Továbbá 

egy kimerültség miatti összeesés és buzogány által szerzett mély 

sebek ellátására is szükség lenne - hadarta a sérültek jajgatásának 

kereszttüzében, miközben fél szemmel a némán bámuló szekta 

tagjaira sandított. Most az adatokat felvevő, talán szánt szándékkal 

nyugodt hangnemű hölgy vette át a szót: 

- Rendben. Egy helyszínt mondjon, kérem! - Paul mély levegőt 

vett, s már meg is formálta az első szót, ám azt kiejteni a száján 

már nem tudta, mivel a vonal egyik pillanatról a másikra 

megszakadt. Zavartan tekintett körbe, s látta, hogy a vezető csípőre 
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tett kézzel magasodott felette. Az eredendően is vérfagyasztó 

szeme szikrákat szórt, lába pedig türelmetlenül dobolt a kövön.  

- A vezetéket elvágtuk, úgyhogy kár a gőzért - jelentette ki ridegen. 

Ezt követően lehajolt Paulhoz, s egy erős és fájdalmas rántással 

megszabadította a szemét a kendőtől. Ennek hatására érzékszerve 

újból az erős fény szinte maró hatásától szenvedhetett. Paul 

türelmesen várta a következményeket.  

- Micsoda egy hangulatromboló vagy - mondta a vezér, miközben 

válla rázkódott a nevetéstől. Hogy mely gondolata volt nevetséges 

számára, azt Paul a következő másodpercben megtudta, mikor azt 

tettekben is kifejezésre juttatta: szemmel láthatóan piszokkal 

szennyezett ujját az intézet hajdani igazgatójának egyik legnagyobb, 

a buzogány tüskéi által keltett sérülésébe mélyesztette. Mikor aztán 

elérte a csontot, hosszú körömmel végződő ujjával minduntalan a 

csonthártyáját kapargatta. Az ezt elszenvedő férfi felordított 

fájdalmában, s a maradék erejével sikerült ellöknie az idegen kezét 

magától.  

- Kik vagytok? - tette fel a kérdést tegeződve, hiszen a férfi nem 

sokkal lehetett idősebb nála. A férfi szája mosolyra görbült.  

- Még nem mondhatom el neked, Paul.  

- Ismerjük egymást?  

- Csak mi téged. De tapintatlan vagyok, még be sem mutatkoztam: 

Logan vagyok. Örülök, hogy végre ide tévedtél. Már azt hittük, 
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soha nem láthatunk köreinkben. Óh, mielőtt még elfelejteném: 

egész hallgatható muzsikát csináltatok hétvégén.  

- Mit akarsz tőlem és a betegeimtől?  

- Később mindenre fény derül, de most elégedj meg annyival, hogy 

szükségünk van rátok. Azt hittem, önfeláldozó ember vagy, erre 

meg csúnyán keresztbe teszel nekünk - morfondírozott 

félhangosan, mintha a folyosón nem lett volna egy halott sem, s 

alapvetően a teremben egy személy sem szenvedett volna a 

sérüléseitől. 

- Azonnal mentőt kell hívni! - jelentette ki Paul ellentmondást nem 

tűrve. Brendon kétségbeesve helyeselt, miközben ölében tartotta a 

vagy kilencven éves nagyapját.  

- Hívjunk mentőt! Hívjunk mentőt! - szállt be a szóváltásba Ryan, 

aki időközben Paul mellé lépett. Gondozója nem szívesen vette 

tudomásul, hogy a betegnek olyan közelről kellett látnia az utolsó 

harc borzalmas következményeit, de nem volt mit tenni. A vezető 

figyelmen kívül hagyta Ryan kántálását, ám amikor már vagy 

ötvenszer elmondta ugyanazt a kérést, elvesztette a türelmét, és 

feladta: 

- Jó, legyen így! Döntsön az elmebeteg! Fiúk, vigyétek a két 

elesettet és a hullát a kórházba! - Paul legszívesebben felképelte 

volna a cinikusan viselkedő férfit, ám valami azt súgta neki, hogy 

ne tegye. 
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Úgy is lett, ahogy a vezető parancsolta: a két, nagydarab, köpenyt 

viselő, kopasz férfi felnyalábolta az említett személyeket, majd 

távoztak. Paul és a harminc beteg földbe gyökerezett lábbal állt egy 

helyben, egy árva szó nélkül.  

A teremre hosszú perceken keresztül mázsás súlyú csendesség 

nehezedett, mely során Paul a mély, szennyezett sérülései okozta 

éktelen fájdalom elviselésének taktikáját igyekezett kitervelni. Célul 

tűzte ki ugyanis azt, hogy ameddig csak lehet, az 

elmegyógyintézetben marad, hogy kimenekíthesse a barátait. 

Tudta, hogy még egy vérre menő harcot nem lennének képesek 

végigszenvedni.  

- Most, hogy engedelmeskedtünk nektek, és kórházba vittük a 

pajtásaitokat, folytatjuk a napi feladatunkat - mondta ezt a vezető 

úgy, hogy szűk pupillájával minduntalan Pault bámulta. 

Mondatának befejeztével kiegyenesített háttal a követőihez szólt: - 

Mindenki keressen magának egy őrültet! Háromszor annyian 

vagyunk, mint ők, ezért egy tébolyultra három ember jut. Ha 

megvagytok, további utasításokkal foglak titeket ellátni.  

- Nem lát el maga senkit semmilyen utasítással! - förmedt rá Paul. 

Elfeledkezve nyilalló fájdalmáról, felkapta a földről a vérrel 

szennyezett buzogányt, s bár erőtlenül, de Loganre szegezte.  

- Ó, csakugyan? - terült szét a vezér arcán a gúnyos vigyor. - Fiúk, 

munkára! - amint megszólított tagokhoz eljutott az utasítás, 
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határozott léptekkel megindultak az ellenszegülő felé. Paulnak sem 

kellett több: a betegei felé kapta a fejét, kik most egytől egyig 

levetett szemvédővel, megszeppenve kísérték figyelemmel az 

eseményeket. Valaha volt ápolójuk nem várta meg, amíg a  kidobó 

emberekként funkcionáló monstrumok elkapják őt, ezért sérülései 

okozta fájdalma végett sajgó fejjel rohant feléjük a többi beteg felé 

úgy, hogy kezével Brendont húzta maga után.  

- Le kell innen lépnünk! - kiáltotta nekik annak ellenére, hogy már 

bőven hallótávolságban voltak egymástól. Brendon és Ryan 

engedelmesen követték őt, viszont a többiek egy tapodtat sem 

mozdultak. Ábrázatukban a félelem és a kín ötvöződött. Paul 

összevonta a szemöldökét, amikor észrevette, hogy az előttük 

feszengő betegek nem őt és két oldalán hűségesen álldogáló 

betegtársaikat nézték, hanem egykori gondozójuk nyakát. Pault 

különös érzés kerítette hatalmába, mely arra késztette őt, hogy 

lessen át a saját válla fölött. Felordított rémültében, amikor a 

szeme előtt egy szokásosnál is nagyobb fecskendő volt, zavarba 

ejtően nagy és vastag tűvel ellátva. A tárgyat a szekta vezetője őrült 

sebességgel irányította az ütőere felé. Paulnak már nem maradt 

ideje kiütni a kezéből az eszközt, így azonnal meg is történt az, 

melyre fél másodperccel azelőtt egyáltalán nem számított: egy 

nyilalló fájdalmat érzett, majd amint a fecskendőben levő anyagot 

az erébe juttatták, érezte, hogy az égetni kezdte a testét. Ahogy a 
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vérkeringése révén fokozatosan messzebb jutott az ismeretlen 

folyadék, úgy döbbent rá, hogy elveszítette az irányítást a teste 

felett. Szeme kifordult a medrében, hallása eltompult, és már azt is 

alig érzékelte, amikor egy erős kar ragadta meg a testét. Később 

aztán félkómás állapotában lerázott magáról egy ismeretlen, 

feltehetően segítő szándékú személyt, majd az emlékezetében még 

felelevenített kijárat irányába vette az útját. Tántorogva tette meg a 

nehézkes lépteket, ám amikor a mérgező anyag az agyába ért, 

elveszítette az egyensúlyát, és orra bukott. A jéghideg padló 

valósággal megfagyasztotta a testét. Bármennyire akart 

gondolkodni, nem volt rá képes, vészesen lassan dobbanó szíve és 

lomha lélegzetvételei miatt pedig egy külső szemlélő jogosan 

hihette azt, hogy eltávozott az élők sorából. Mikor a kábszer teljes 

egészében átvette az irányítást a teste felett, már az ujját sem bírta 

megmozdítani. Lebénult. Most halk, monoton zúgás ölelte körbe, 

melyet a mozdulatlanság és a tehetetlenség frusztráló fojtogatása 

egészített ki. Tömény fehérséget látott maga előtt, egészen addig, 

amíg álomba nem szenderült. Amint ez megtörtént, furcsamód azt 

tapasztalta, hogy az értelmét és a gondolkodásra való képességét 

visszaszerezte. Egy nőt látott a távolban - ugyanazt, akivel már oly 

sokszor találkozott, más-más szituációban. Egy kietlen, 

vízcseppektől csillogó mezőn találta magát. Zuhogott a 

kristálytiszta eső, ám egyáltalán nem nagy, nehéz cseppekben, 
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hanem apró permetekben. Paul teste szomjazott a különleges 

záporra, melyet szó szerint kellett érteni: a bőrére pillantott, melyre 

amint rákerültek a szemernyi cseppek, nyomban be is ivódtak a 

szervezetébe. Most szemügyre vette a tájat: a mezőt ezernyi, fél 

méter széles, az esőcseppekhez hasonlóan kristálytiszta vizű, 

folydogáló patakok szelték egymást keresztbe. A kis folyók 

fenekén élénk színű kavicsok nyugodtak, felettük pedig ficánkoló, 

boldog aranyhalak úszkáltak a növények között - melyek nem 

mások voltak, mint víz alatti törpe fák, csodásan virágzó 

lombkoronákkal. A víz felszínét az égből szemerkélő vízcseppek 

fodrozták, mely révén a benne lévő állatok kis teste torz 

formájúaknak tűntek a külső szemlélőnek. Paul most megszakította 

a bambulását, s a következő néhány percben a már szem elől 

tévesztett nőt kereste. Hamarosan meglelte: a mélyzöld, földig érő 

bársonyruhába bújt hölgy mosolyogva tekintett rá barna hajának 

hullámai közül. A férfi azonnal intett neki, hogy induljon el felé, 

ám ő csak még szélesebb mosolyra váltott, melyet egy vidám kacaj 

követett. Paul a lába elé tekintett: egy tenyérnyi szigeten ácsorgott, 

melyet a patakok sokaságának keresztezései határoltak. Kissé 

távolabb tekintve további temérdek, parányi szigetet vett észre, 

melyek egy hatalmas, széles, vakítóan ragyogó mezőben értek 

véget. Ott állt a törékeny, ám mégis életerős hölgy, egy széles 

törzsű fa mellett. Paul nyomban elrugaszkodott a földtől, hogy az 
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elenyésző méretű szigeteken keresztül a megismerni kívánt 

nőszemélyhez érjen. Őzgidákat is meghazudtoló módon ugrotta át 

a patakok által képezett hálót, majd amikor megpihent egy 

nagyobbacska, füves területen, a nőre tekintett. Ő erre kuncogva 

elbújt a fa mögé, hogy nem sokkal azután csintalanul kilessen 

mögüle.  

"Már csak tíz méter, és ott vagyok", ösztönözte magát a férfi. "Már 

csak három… Kettő… Egy…" 

- Szia! Ismét eljöttem. Kérlek, hadd maradjak itt! - kérte a hölgyet, 

amikor szemtől szembe került a nála egy fejjel alacsonyabb 

szépséggel. Tündöklő arca és a fején nyugvó meseszép 

virágkoszorúja ámulatba kergette a férfit. Gesztenyebarna szemébe 

nézett, s egy szó nélkül engedte, hogy az élettől szikrázó tekintete 

megszédítse őt.  

- Örülök, hogy látlak! - üdvözölte őt a hölgy. - Még nem 

maradhatsz itt - szólt csilingelő hangon. Megsimogatta Paul arcát, 

majd vállánál fogva háttal fordította őt magától. - Most indulj! 

Szükségük van rád! 

 

Úgy riadt fel álmából, mintha villám csapott volna belé. Egy 

székben ült. Keze és lába leszíjazva, feje ugyancsak egy szoros 

fejszíjba volt illesztve. Homályos látása, zúgó feje és bénulása 

immáron megszűnt, és a kétségbeesés kínjának adott teret. Fejét 
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meg sem bírta mozdítani, ám ameddig látótere engedte, látni vélte, 

hogy a szektatagok mind körülötte szenvedtek egy-egy múlt 

századi, elmefogyatékosok számára kitalált eszközben: volt, aki 

jeges vízben ázott, más pedig egy egyszemélyes gőzkabinban 

gőzölgött. Voltak olyan fájdalomtól síró egyének, akik rozsdás 

műtőasztalokon feküdtek, s a feléjük magasodó, önjelölt orvosok 

borotvaéles pengékkel készek volt arra, hogy felnyissák a 

koponyájukat. További, bőszen kiabáló idegen személyek az 

időközben véres halántékukat ütögették kampó-szerű, hegyes 

fémdarabokkal. Mellettük egy csapat ember vadul pörgött a 

tengelye körül, miközben jajveszékelve a saját hajukat tépték. 

Hallani vélte azt is, hogy a háta mögött vagy öt szektatag karmolta 

körmével a mésszel bemázolt falat. Közvetlenül Paul előtt jó pár 

vasból készült, egyszemélyes, rácsos mini-börtönök foglaltak 

helyet, melyekben üldögélőknek egészen kényelmetlenül össze 

kellett kuporodniuk, hogy a kínzóeszközök tetejét be lehessen 

csukni a fejük fölött. Paul most feljajdult, hiszen a villamosszékben 

- melyben találta magát - meghatározott időközönként gyenge 

erősségű elektrosokk érte a testét. 

- Eresszenek el! - üvöltötte torkaszakadtából, majd leszíjazott 

állapotában jobbra-balra dülöngélni kezdett remélvén, hogy ha 

feldől a műszerrel együtt, az tönkremegy, s véget ér a csontjáig 
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hatoló áramütések sorozata. Szavaira kései választ kapott egy 

pódium felől, melynek jelenlétét egészen addig észre sem vette: 

- Nem tehetjük - az emelvényen Logan, a vezető üldögélt 

törökülésben. Körülötte gombostűk ezrei hevertek, melyeket a 

férfi egyenként a jobb lábszárába mélyesztett. Paul a kitörésével 

valószínűleg megzavarta a foglalatosságát, mivel szakadatlanul 

megrovó pillantással illette őt. Nemtetszésének nemsokára hangot 

is adott: - Micsoda egy faragatlan fickó vagy te! Úgy megijesztettél, 

hogy elvétettem egy szúrást… Valószínűleg az egyik visszerembe 

került a tű, ami vacak érzés. Nem megölni akarom magam, csak 

közelebb kerülni az érzéshez. Ezt jól vésd az eszedbe, és 

legközelebb ne vinnyogd el magad ilyen hirtelen! 

- Hol vannak a betegek? - hörögte a villamosszékben ülő férfi 

fogcsikorgatva, hiszen épp akkor futott keresztül rajta egy újabb 

áramütés. - Őket is kínozzátok? - Paul még a leg ámulatba ejtőbb 

válaszra is felkészült, de amelyet hallott, arra egyáltalán nem. 

- Minek? A szobájukban vannak és pihennek. 

- Akkor mikor kínozzátok a gondozottaimat? - fogalmazta meg 

előző kérdését másképp, hátha arra már részletesebb választ kap. 

- Őket sehogy - mondta, majd velőtrázó hahotázást hallatott: - Ne 

aggódj már ilyen látványosan, Dirikém! Nem bántjuk őket egy ujjal 

sem.  
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- Akkor engedjétek el őket! Nem érdekel, ha engem itt akartok 

tartani, de nekik semmi keresnivalójuk körülöttetek!  

- Nem tehetjük. Szükségünk van rájuk. Jobban, mint gondolnád. 

- Mégis mihez kellenek? 

- Ha beteljesítjük a célunkat, úgyis megtudod. Ha a célunkhoz 

érünk, elengedjük őket, és téged is. Addig még muszáj lesz 

elviselnetek bennünket - somolygott, majd nyelvét kiöltve 

koncentrált, hogy a következő, ujjai között szorongatott 

gombostűt a lábába mélyessze úgy, hogy a térde fölött lévő szoros 

gumiszalagtól kidagadt ereit kikerülje. - Ó, a francba, csak ne lenne 

ez ennyire véres meló! - méltatlankodott, s lecsöppenő félben lévő 

vérét elkente a bőrén, mely alatt lévő húsában számtalan tű kapott 

már helyet.  

Paul ezután levette a tekintetét a vezetőről, és egy árva szót sem 

szólt, hiszen megtudta azt az információt, melyet leginkább tudni 

kívánt. Mivel nemleges választ kapott, a hátralévő négy órában 

halkan nyöszörögve tűrte, ahogy a villamosszéken keresztül 

vezetett áram átjárja testének minden egyes pontját. Próbálta 

kizárni a tudatából a körülötte lévő emberek jelenlétét - a saját 

maguk által keltett fájdalommal együtt -, de nem sikerült neki: 

minduntalan azon kapta magát, hogy kereste az értelmét a szekta 

különös szokásainak. Órákig tartó elmélázásából egy hangos 

kattanás zökkentette ki. A hang irányába kapta a fejét: az egyik 
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szektatag guggolt a villamosszéke mellett, s szemmel láthatóan épp 

megnyomta a szerkezet kikapcsoló gombját.  

- Ideje aludni menni, holnap durvább napunk lesz - jelentette ki 

kifejezéstelen arccal a megdöbbentően fiatal lány, aki egyidős 

lehetett Paul unokaöccseivel. A gyermek feltápászkodott, és 

kioldotta a szíjakat a férfi fejéről, csuklójáról és bokájáról. 

- Neked nem iskolában lenne a helyed ahelyett, hogy ezekkel a 

fura, naplopó szerzetekkel bandázol? - csúszott ki az egykori 

igazgató száján a kérdés. Saját őszinteségétől megilletődve rögvest 

körbenézett, hátha kettőjükön kívül más is meghallhatta a 

gúnyolódását. Szerencséje volt, hiszen rajtuk kívül egy árva lélek 

sem volt a valaha étkezőként funkcionáló helyiségben. 

- Iskolában? A sulinál sokkal fontosabb az, amit most csinálunk - 

jelentette ki a selypítő, két copfba fogott hajú, szeplős kislány. 

- Tévedsz! Ha iskolába jársz, minden esélyed megvan arra, hogy jó 

ember váljék belőled, aki hasznára lesz a társadalomnak. 

- Nagyon is hasznára válunk a társadalomnak, ha beérünk a célba - 

utánozta Paul mély hangját a fiatal. - Különben is, Anya és Apa 

hoztak ide. Elvárják tőlem, hogy azt csináljam, amit ők. Én szót 

fogadok, úgyhogy követem őket, akármit is tegyenek - a férfi 

csalódottan lehunyta a szemét, s legszívesebben meg sem hallotta 

volna a gyermek magyarázatát. - Na, jössz aludni? Tudod, hol van 
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a hálószobád? - kérdezte a lány, majd az ajtóhoz futott, úgy nézett 

vissza a felnőttre. 

- Nem, nem tudom - sóhajtotta a kérdezett -, de inkább itt 

maradok. Régebben ez a szoba volt az elmegyógyintézet lelke: itt 

folytak a legnagyobb sakk- és kártyapartik, a leghosszabb 

beszélgetések, ráadásul innen hallatszódtak a leghangosabb 

nevetések is. Sok örömteli emlékünk helyszíne volt ez a 

kínzókamrává varázsolt szoba - a kislány félrebillentett fejjel, tátott 

szájjal hallgatta a helyiség velős történetét. 

- Aha, oké. Akkor jó éjszakát! 

- Jó éjt! Álmodj gyermekként, ha már a valós életben elszakítottak a 

gyermekkorodtól! 

- Te aztán tényleg nem értesz semmit - forgatta ki a szemét a 

kishölgy, majd hátat fordított, és elmasírozott.  
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Csalódás 

 

Mély alvásából egy fülsértően hangos ordítás zökkentette ki. Az 

emiatt érzett rémület felültette fektéből, majd amikor azonosította 

a hangot, megdöbbenve vette tudomásul, hogy annak forrása ő 

maga volt.  

Egy elsötétített szobában volt. Lábánál Lily üldögélt aggodalmas 

tekintettel, fejénél pedig Ryan toporgott.  

- Csak hogy felkeltél - kezdett el tapsolni a férfi. - Éjjel nem tudtam 

aludni, ezért felkeltem, és megkerestelek. Az áramos székben 

aludtál - mondta, majd a tőle megszokott ijesztő vigyorgásba 

kezdett. - Lilyvel behoztunk téged ide, az ápolói hálószobába, ahol 

olyan gyakran aludtál. Jól tettük? Ugye jól tettük?  

- Ez nagyon rendes volt tőletek, köszönöm. Lily, egy percre 

abbahagynád azt, amit csinálsz? Nem sokáig bírom ép ésszel a 

fájdalmat, amit okozol nekem... 

- Ép ésszel - ízlelgette a szót Lily. - Itt mindenkinek elmentek 

otthonról, ha érted mire gondolok. Nem csak a gyogyós intézet 

lakóinak, hanem mindenkinek. 

- Ne haragudj, nem sértő szándékból mondtam - visszakozott 

Paul, akit a nő gondosan ápolt: valamiféle folyadékba mártott 

vattapálcával ecsetelgette a combját borító sérüléseket. 
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- Honnan szerezted azt? - bökött ujjával a barna üvegcsére. 

- Tőled. A táskádban találtam. Rá volt írva, hogy alkohol - a sérült 

meglepetten hallgatta a magyarázatot, s nem bírta megállni azt, 

hogy meg ne kérdezze: 

- Kitől tanultál meg sebet ellátni? Úgy látom, elég szépen megy - 

szisszent fel, amikor a nő egy, már elfertőződött sebet érintett a 

nedves vattával. 

- A kórházban. Tudod, amikor bokán lőttek. Egy 

alkoholmérgezettel voltam közös kórteremben, és amikor kötést 

cseréltek rajtam, megkérdezte a nővérkét, hogy nem kaphat e egy 

kicsit az alkoholból. Mondta, hogy őt az sem zavarja, ha hatvanöt 

százalékos orvosi alkohol, majd vízzel felhígítja. Innen tudtam 

meg, hogy sebre kell kenni.  

- Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, amiért ilyen 

gondoskodóan bántok velem. Mennyi idő van?  

- Még csak hajnali öt óra - felelte Lily. - Még bekenem az utolsó 

sebedet, és már itt sem vagyunk. Hagyunk aludni - hangjában 

kezdettől fogva csalódottságot lehetett érezni. Paul tisztában volt 

ennek okával.  

- Ti hogy látjátok, mi lenne a legjobb megoldás? Megpróbálni 

innen elmenekülni, vagy hagyni, hadd teljesítsék be a vágyukat, és 

megvárni, míg maguktól távoznak? - fürkésző tekintettel vizslatta 
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két barátját, kik nem sokat töprengtek a válaszon. Elsőként Ryan 

szólalt meg: 

- Amint észreveszik, hogy szökni próbálunk, beadják a lassító és 

bénító szurit - hadarta szomorúan. Muszáj kivárnunk a végét, mást 

nem tehetünk - Paul rá sem ismert a betegre, olyan választékos 

szóhasználattal élt, és olyan bölcsen érvelt.  

- Lily, te is így látod a helyzetet? - a nő csak lelombozódva 

bólintott.  

Tíz perc múlva a két barátja magára is hagyta őt. Paul megpróbált 

visszaaludni, de egyfolytában csak a szekta jelenlétének okát és 

célját próbálta megfejteni. Egyszerűen nem fért a fejébe, hogy száz, 

látszólag egészséges személyt mi kényszerítette arra, hogy 

összegyűjtve az elmeotthon valaha volt lakóit, velük együtt 

beköltözzenek az elhagyatott épületbe. Annyira erősen 

gondolkodott, hogy a megtépázott agytekervényei csak sajogni 

kezdtek, de közelebb nem jutottak a megoldáshoz. 

Már reggel nyolc órára járt az idő, s mivel halk szöszmötölést vélt 

hallani az ajtó túloldaláról, nekilátott rendbe szedni magát. 

Örömére szolgált, hogy az általa oly kedvelt szobában szállásolták 

el: így egy fél pillanat erejéig el is feledkezett a lakók nyomorúságos 

és kilátástalannak tűnő sorsáról.  

Most előkotorta táskájából a telefonját, hiszen idejét sem tudta, 

mikor hívta fel utoljára szüleit, testvérét és zenésztársait. 
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Szándékosan lehalkította még a lakásában a készüléket, így nem is 

csodálkozott azon, hogy egészen addig nem tudott a több, mint 

ötven nem fogadott hívásról. A szíve elszorult, amikor a mobil 

kijelzőjére pillantott: a számára kedves személyeknek valószínűleg 

álmatlan éjszakát okozott elérhetetlenségével, hiszen látni vélt jó 

pár hajnali hívást is. Tudta, hogy szeretteinek a legmegnyugtatóbb 

az lenne, ha felhívná őket, s megbizonyosodnának arról, hogy 

semmi baja sincs. Ám hazudni nem szeretett volna nekik, így hát 

megírt egy SMS-t, és ugyanazt a szöveget elküldte mindenkinek: 

"Ne aggódjatok értem! Hamarosan jelentkezem." 

Ledobta ágyára a telefont. Még egy utolsó, sóvárgó pillantást vetett 

rá, hisz megfordult a fejében, hogy ha a városának vezetősége és 

hatóságai nem foglalkoznak az üggyel, segítséget kér inkább a 

szomszédos települések szerveitől, esetleg a fővárosi 

rendőrkapitányságtól. Egy darabig jó ötletnek vélte ezt, s már ott 

tartott, hogy a fiókjában lapuló telefonkönyvből kikeresi a 

telefonszámokat, de később meggondolta magát: valami azt súgta 

neki, hogy ne tegye. Bármennyire is rettegett attól, hogy további 

emberek élete fog kockán forogni, valami megmagyarázhatatlan 

erő maradásra és nyugalmának megőrzésére késztette. 

A ruhásszekrényében több ruhadarabot is talált, melyet még 

munkája során hagyott ott - hiszen sosem tudta, hogy aznap 

szükség lesz e arra, hogy az intézetben aludjon. Most áldotta magát 
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eme előrelátása miatt, hiszen bőven tudott válogatni a nadrágok 

közül, melyek egyikét felvehette a szétszaggatott, koszos darab 

helyett, melyet már napok óta viselt. Nem tudott eléggé felkészülni 

a szabaddá váló combjának látványára, bármennyire is úgy vélte: 

annak ellenére, hogy Lily az összes sérülését gondosan leecsetelte a 

fertőtlenítő oldattal, azon sebe, melybe a szekta vezetője belenyúlt 

a piszkos ujjával, erősen gennyezett. Félő volt, ha nem köti be azt, 

viszont látja egyetemi kollégiumtársát, aki történetesen sebészetre 

szakosodott. A világért sem kívánt vele találkozni steril 

körülmények között, így vagy öt percet arra áldozott, hogy a 

táskájából kiszedett kötszerből kötést készítsen magának. Mialatt 

felhúzta a tiszta farmert a combja egy részét bebugyolált vastag 

gézre, csillagokat látott fájdalmában. A kellemetlen érzés egészen a 

csontjáig hatolt, melyet a különös csapat vezetőjének volt alkalma 

közelebbről is megkaparászni. Pault kirázta a hideg, amikor az 

előző napnak azon momentuma jutott eszébe.  

Az ajtóhoz lépett, és hallgatózni kezdett. Tartott attól, hogy már 

kezdetét is vette egy újabb, értelmetlennek tűnő játék. A hangok 

alapján viszont úgy vette ki, hogy az ajtaja túloldalán lévő egykori 

tévészobában reggelizett a társaság. Félőn, ám határozottnak tűnve 

feltépte az ajtót. Nem kellett csalódnia, ugyanis az a látvány tárult a 

szeme elé, melyet elképzelt: a régen a helyiséget uraló kanapék és 

fotelek hadát leváltották az étkező helyiségéből kihozott hosszú, 
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kopottas asztalok és hozzá tartozó padok. Paul elindult az ételektől 

roskadozó asztalok felé. Eleinte nem tudta eldönteni, hogy a jobb 

vagy a bal oldalihoz induljon, ám amikor hozzászokott a szeme a 

vakító fényhez, látni vélte az egymáshoz egészen szorosan üldögélő 

betegei asztalát - mely olyan messze helyezkedett el a száz főt 

számláló szekta asztalaitól, amennyire csak lehetett.  

- Sziasztok! Tudtok nekem egy kis helyet szorítani? - kérdezte a 

barátait, kikkel amint észrevették őt, egy szempillantás alatt 

madarat lehetett volna fogatni.  

- Jól aludtál? - érdeklődött Scott, aki szokásához hűen egészben 

tuszkolt be egy szendvicset a szájába, s csak azután kezdett el rágni.  

- Köszönöm, az állapotokhoz mérten egész jól - válaszolta, azzal 

az orra elé tolt tányérra meredt, hogy ne kelljen a beteg egészen 

egyedi és undort keltő étkezésének részleteit végignéznie. Maga elé 

vett az asztal közepére kihelyezett kosárból egy bundáskenyeret, 

töltött magának teát, majd az elkövetkezendő negyed órát az 

időközben hálásan dünnyögő gyomrának megtöltésére szentelte.  

Nemsokára észrevette, hogy az előttük lévő asztalnál ülők közül 

egy férfi állt fel, hogy az eszegető embersereg felé forduljon, s így 

szóljon: 

- Aki végzett az evéssel, azzal közlöm: gyülekező az udvaron! - 

csapatának tagjai egy emberként bólintottak, majd tovább 

folytatták az evést. Paul és betegei ijedten összenéztek. Az 
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intézmény egykori igazgatójának az információtól a fejébe szökött 

a vér.  

- Bármi is a tervük, nem engedjük el egymást! - súgta, miközben 

szemét mind a harminc barátján végighordta. - Nem hagyhatjuk, 

hogy megfélemlítsenek minket! Csakis magunkra számíthatunk. 

Erősnek kell lennünk. Amint elérik a céljukat, elhagyják az 

intézményt, ezért megkérlek titeket: segítsük a munkájukat… 

Persze a józanész határain belül - szívszaggató látvány volt 

végignéznie, ahogy a betegei arcáról leolvasta a beletörődöttség és 

a félelem elegyét. - Ha van jobb ötletetek, legyetek szívesek 

osszátok meg velem, mert nekem nincsen! - toldotta meg 

mondanivalóját e mondattal. Megilletődve látta, ahogy az előtte ülő 

Sarah és Ruth nem rá néztek, hanem arra a valakire, aki 

feltehetőleg az ő háta mögött állt. Paul kérdőn a lányokra tekintett, 

majd megfordult ültében: egy férfi vastag bőrmellényének gombjait 

pillantotta meg első körben, majd amint feljebb emelte a tekintetét, 

úgy rajzolódott ki előtte a vezető alakja. Logan egy ideig méregette 

Pault, majd vérfagyasztó hangján megszólalt: 

- Látom útmutatót adsz a kis családodnak - száját csücsörítve, 

fontoskodóan a hosszú kecskeszakállát simogatta ujjaival. - Jól 

teszed. A lényeg, hogy elérjük a célunkat. Bármi áron - azzal 

továbbállt. Paul kezén felállt a szőr, amint meghallotta a vezér 

utolsó két szavát.  
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Nem is telt bele sok időbe, mire mindenki a hóval borított udvaron 

didergett. Paulnak egy szóval sem kellett rendre intenie barátait, és 

hangos szóval megakadályozni, hogy elkóboroljanak, hiszen 

annyira tartottak a következő “játéktól”, hogy a lehető legközelebb 

kívántak lenni hozzá. Éppen ezért a tébolyda néhai igazgatójának 

szívbemarkoló érzés volt annak tudata, hogy olyannyira 

kiszolgáltatott volt ő maga is, mint bárki más körülötte.  

- Rendben, ahogy látom, mindenki itt van - hallatszódott ki a 

monoton alapzajból a vezér hangja. - Különleges nap a mai, hiszen 

egy egészen más oldalról fogjuk megközelíteni az érzést. Nekünk, 

Újra Vágyóknak ez azért is lényeges, mert ha jól sikerül a játék, 

akkor a mai nap kis reménysugarat ad számunkra, hogy valaha 

beteljesedik majd a vágyunk: azaz hogy átlépjük azon bizonyos hőn 

áhított küszöböt.  

“Mennyivel könnyebb lenne, ha nem fogalmazna mindig ennyire 

ködösen”, gondolta Paul, miközben a sejtelmes mondanivaló 

megfejtésén rágódott. Hosszabb hatásszünetet követően a szónok 

tovább folytatta: 

- A következő játékot az erdőben fogjuk játszani, pontosabban 

annak közepén lévő tóban. Mivel a tó végig volt kerítve nagy 

kerítéssel, hát megszabadultunk tőle, így elérhetővé tettük 

számotokra a jeges csodát. Igen, ez azt jelenti, hogy bárki szabadon 

beleugorhat. A jeget ugyan fel kell rajta törni addig, amíg ilyen zord 
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telünk van, de ez senkit se tántorítson el a benne való 

megmártózástól! A vize olyan hideg, hogy képes az agyunkat is 

lefagyasztani, mely nagyon is jól jön számunkra, hiszen 

folyamatosan arra törekszünk, hogy kizárjuk a külvilágot, és egy 

emelkedett tudatállapot szintjére jussunk - mondandója végeztével 

fülsüketítő ováció vette kezdetét, melynek Logan karfeltartása 

vetett véget. - Híveim, kövessetek hát a csodaszép erdőbe!  

Paul úgy szedte a lábait egymás után, hogy annak még a tudatában 

sem volt. Szándékosan nem gondolt a szeretett tó partján töltött 

felejthetetlen társalgásokra, melyeket szebb napokon a betegeivel 

folytatott. A világért sem szerette volna, ha a szívének oly kedves 

emlékeken csorba esne.  

Hamar a tóhoz értek, mely - ahogy azt előzőleg mondták - meg 

volt fosztva az ékességétől, azaz a mívesen megmunkált, nagy 

gonddal felszerelt kovácsoltvas kerítésétől. Paul most szomorúan 

vizslatta a vízszinttől nem messze lehányt kerítésdarabokat és 

betontörmelékeket, majd tekintete az egybefüggő, egész tó 

felszínét kitöltő jégpáncélra terelődött. Ahogy közeledtek a tópart 

felé, egyre élesebben látta a jégbe fagyott aranyhalak sokaságát. Az 

elmúlt időszakban e szomorú tényező volt az egyetlen dolog, 

amiért nem a szemtelenül betolakodó idegeneket okolta: annyi 

történt ugyanis, hogy a kis uszonyosok későn vették észre, hogy a 
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téli időszakban a tó fenekén lenne célszerű maradniuk, melynek 

keserű következménye az lett, hogy hibernálódtak.  

Ahogy a vezető köré csoportosultak az emberek, az ijesztő férfi 

folytatta is a szektatagoknak szánt mondanivalóját: 

- Megkérem a segédeimet, hogy a megbeszélt szélességben hajtsák 

végre a jégtörést! - fordult a nagydarab férfiak irányába. A vezér 

követte tekintetével a mellette elhaladó, szorgos tagokat, majd 

végignézte, hogy végzik el az összefüggő jégtábla feltörését. 

Később újból a többiekhez fordult: - Mindannyian részt vettetek 

már jeges vizes mártózásban, ugye? - mondatára helyeslés érkezett 

válaszként. -  A mai játszadozásunk is hasonló lesz, egy leheletnyi 

csavarral fűszerezve - Paul rosszat sejtett. - Mint látjátok, a tó felett 

egy nagy teherbírású vaskeret van. Azokra csörlőket erősítettünk, 

melyeken szíjak lógnak. Tehát az óriás verzióját láthatjátok a 

megszokott, beltéri jeges kádunknak. Most megkérek húsz 

vállalkozó szellemű egyént, hogy mutassa be számunkra, hogyan is 

zajlik ez a fajta függeszkedés, majd megmártózás! - Paul feszülten 

figyelte, ahogy a száz főt számláló ijesztő csoport tagjai közül 

néhányuknak milyen gyorsan lendült a levegőbe a keze. - Nézzenek 

oda, mekkora a lelkesedés! Ezt már szeretem. Úgy látom, ti sem 

szeretnétek hosszú ideig itt ragadni - jegyezte meg, majd 

kiválasztotta a megfelelő számú embert a feladatra.  
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A feladatot bemutató egyének egy árva szó nélkül hagyták, hogy a 

part fölé engedett, keretről lógó szíjakat megfelelően a testükre 

tekerjék. Amikor mindegyikük megkapta a különleges felszerelést, 

vezényszóra a levegőbe emelték őket. Paulnak a most függeszkedő 

emberek láttán olyan rémisztő érzése támadt, mintha csak egy 

hűtőteremben állt volna, melyben sorban a tartósítani kívánt, 

levágott állatokat lógatták.  

- Most elkezdünk benneteket leengedni a víz alá. Kifejezetten lassú 

művelet lesz, hiszen erősen kell koncentrálnotok, hogy 

önmagatokba forduljatok. Hangsúlyozom, hogy e feladat lényege 

ugyanaz, mint az ittlétünkké, tehát az utunk végére 

összpontosítsatok, úgy könnyebben veszitek majd az akadályokat! - 

miután elhagyta a száját az utolsó szó, hátrébb lépett jelezvén, hogy 

nem kíván többet beszélni.  

Lassan kezdetét is vette a játék: a csörlők keserves nyikorgással 

forogni kezdtek a tengelyük körül, mely hatására a felfüggesztett 

emberek teste lomhán lejjebb kezdett el ereszkedni. Az intézmény 

hajdani igazgatója és ápoltjai bambán meredtek a függőleges 

állapotukban lógott egyének üres tekintetére. Semmitmondó 

arckifejezésük akkor is sziklaszilárd maradt, amikor  a lábukat már 

körülölelte a jeges víz. Paul nem értette miféle csavarról beszéltek a 

játékkal kapcsolatban, ám nem sokáig tartott a tudatlansága: látni 

vélte ugyanis, hogy a segítők egy óvatlan pillanatban készségesen 
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elvágták a csigákon feszülő szíjakat. Az addig függeszkedő 

emberek egy csapásra óriási csobbanással pottyantak bele a tóba. 

Egy szó nélkül tűrtek, pedig arcizmaik megfeszültek a fájdalomtól. 

A vízbe merülők valószínűleg tisztában voltak a feladat további 

részével, hiszen gondolkodás nélkül kerestek maguknak párt. A 

játékosok ezt követően behunyt szemmel nyomták le párjuk fejét a 

víz alá. A játék szenvedő alanyai egy pisszenés nélkül viselték el a 

megpróbáltatásokat, az ellenkezés halvány jelét sem mutatva. Paul 

sejtette, miért teszik azt, amit: oxigénhiányos állapotba akartak 

kerülni. Köntöse csuklyáját a homlokáig húzta, hogy ne lássa a 

történeteket. Legszívesebben előre tört volna és mind a húsz 

embert kihúzta volna a vízből, ám tudta, hogy egymaga édeskevés 

lett volna a feladathoz, másfelől pedig tettével csak hátráltatta 

volna a száz főt számláló csoportot - melynek következménye egy 

bénító injekció lett volna és valami egészen borzalmas büntetés. 

Ezenkívül úgy vélte, hogy amíg nem történik további súlyos sérülés 

- mely könnyen halálba is torkollhat -, nem kíván beavatkozni a 

dolgokba. Mélységesen sajnálta a szebb élet reményében 

önmagukat feláldozó, hiszékeny embereket, de be kellett látnia: 

nem lenne képes jobb belátásra bírni mind a száz személyt.  

Most, hogy végighordta a tekintetét a jégpáncél alá úszó 

szerencsétleneken, kegyetlen lelkiismeret furdalása támadt, amiért 

zsebre tett kézzel nézi végig, ahogy lassan megfulladnak. Egy 
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romlott lelkületű embernek érezte magát, mely émelyítő érzését az 

sem másította meg, hogy Ryan közelebb lépett hozzá, és úgy, 

ahogy tőle, Paultól eltanulta, magabiztosságot adó ölelésben 

részesítette őt. A lehető legjobbkor jött Paul számára a kedves 

gesztus, ugyanis az olyan hatással volt rá, mintha egy erős 

nyugtatót vett volna be. Hálás pillantással ajándékozta meg 

barátját, majd tovább követte figyelemmel az eseményeket. A szíve 

majdnem kiugrott a helyéről, amikor tompa dörömbölések 

sorozata ütötte meg a fülét: a jég börtönébe önmagukat bezárt 

személyek teljes erejükkel ütni kezdték a vastag jégpáncél alját. Paul 

tisztán látta a rémült arckifejezéseket, melyekre a halálfélelem ült ki.  

- Meg fognak fulladni - súgta ijedten Paul fülébe a háta mögött álló 

Ruth. A férfi fészkelődve bólintott. Mivel megfogadta, hogy nem 

teszi ki még egy haláleset látványának a barátait, ezért kibontotta 

magát Ryan öleléséből, s dühtől tajtékozva megindult a bajban 

levők felé. Még csak egy lépést tett meg, amikor a vezető kiáltása 

töltötte be a gondterhelt, hideg levegőt: 

- ÁLLJ! - Paul mit sem törődött a paranccsal, tovább folytatta az 

útját a fulladozók irányába.  

A jég vagy tizenöt centiméter vastag volt, így nem tartott attól, 

hogy beszakad alatta. Ennek ellenére a biztonság kedvéért 

négykézlábra ereszkedett, hogy a súlyát jobban eloszlassa rajta. 

Kimérten közeledett a tó közepén lévő jókora lék felé, melynek 
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környezetében elterülő vastag jégtömeg alatt küzdöttek az életükért 

a bajba jutottak. Hallani vélte a felé intézett felbőszült 

ordítozásokat, ám a világért sem izgatta magát miattuk.  

Kegyetlenül ijesztő látványt nyújtottak a fuldoklók ellilult, 

kétségbeesett arca. Már annyi erejük sem maradt, hogy 

dörömböljenek a jég felületén. Paul most kerekre tágult szemmel 

látta, hogy a lékhez legközelebb eső személy az a kislány volt, 

akivel előző este váltott pár szót. Arcizmai teljesen elernyedt 

állapotukban voltak csakúgy, mint testének további izmai. Egy 

röpke pillantást vetett a többi fulladozóra, mely során 

megállapította, hogy a legkevesebb esélye az életre a kislánynak 

volt.  

- Valaki jöjjön ide, és segítsen a mentésben! - ordította.  

A hátán érezte a jégen lépkedő segédek szemét. Nagy 

valószínűséggel nem a segítségére siettek, hanem éppen 

ellenkezőleg: ártalmatlanítani kívánták őt. Paulnak nem maradt sok 

ideje a kimentésben. Szerencsére a kislány egy karnyújtásnyira volt 

tőle a jég alatt, így egy határozott mozdulattal a jég alá nyúlt. 

Vaktában hadonászni kezdett. A fagyos víz hatására úgy érezte, 

mintha tűzbe nyúlt volna. Ennek ellenére nyomban megérezte, 

amikor a lányka ujjhegye érintette a sajátját. Felbátorodva, 

mélyebbre hajolt a vízben, s hevesebben kezdett el kutatni a most 

már valószínűleg ájult állapotban lévő gyermek után. Pár 
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másodperc kilátástalannak tűnő hadonászást követően aztán a 

kezében érezte a kislány csontos ujjait. Megtámasztva magát a 

jégen, egy nagy lendületet véve kirántotta a bajba jutott lány 

törékeny testét a felszínre. Ezután lopva maga köré pillantott attól 

tartva, hogy egy jóakarójának nem igazán nevezhető személy a 

kislánnyal együtt a vízbe veti őt - esetleg egy, még életben lévő 

játékos a jég alá rántja őket. Ezek közül egyik rémisztő gondolat 

sem valósult meg. Meglepetésére szolgált, hogy a háta mögött álló 

csuklyás férfiak sem tettek felé további lépéseket. Reakciójukat 

nem értette, de nem is igazán kívánta elvonni figyelmét az esetleges 

okok keresésével. Teljes erejével az előtte álló feladatra koncentrált: 

a liláskék bőrű fiatal jéghideg, még vízben lógó csuklóját ragadta 

most meg, hogy azon testrészét is a partra húzza. A pulzusát 

próbálta kitapintani. Az ujjbegyével észlelte, hogy a kislány 

artériájának periodikus lüktetése alig érezhető volt. Félholt 

állapotából minél hamarabb az élet felé kellett zökkentenie 

Paulnak, ezért azonnal hozzálátott a szakszerű ellátásához. 

Törekvése kudarcba fulladt, mivel egy óvatlan pillanatban a lány 

vérkeringése megszűnt. Azonnal megismételte a pár másodperce 

elhangzott segélykiáltását - egy röpke ideig önmagát ostorozta, 

amiért olyan felelőtlen volt, hogy a szobájában hagyta a telefonját, 

mellyel mentőt hívhatott volna -, és nekilátott a szívmasszázsnak. 

A gyermek üveges szemébe meredt, s unszolta őt a felébredésre. 
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Törekvése néhány percnyi szívkompresszió és lélegeztetés után 

sikert aratott: a lány visszatért az élők sorába. Egy darabig ködös 

tekintettel meredt megmentőjére, ám amikor az arca kezdett a 

megfelelő színezetűre váltani, hálásan elmosolyodott. Paul rendre 

intette, amint észrevette, hogy a sérült feltápászkodna: 

- Egy darabig még maradj fekve! Kihúzom gyorsan a többieket 

is… Kérlek, ha jobban érzed magad, segíts nekem a mentésben! 

Egyedül nem megy - hadarta sebesen. A fiatal most hosszan 

lehunyta a szemét, majd amikor kinyitotta, így szólt: 

- Nem kell - nyögte. Mondatát követően Paul egy éles szúrást 

érzett az alkarjában, melyen egészen addig támaszkodott. Feljajdult, 

majd a fájdalom irányába kapta a fejét: az említett testrészéből egy 

bicska állt ki, melyet a kislány a saját zsebéből kotorhatott elő 

észrevétlenül, hogy kibiztosítva azt, a megmentőjébe szúrja. 

Az ezután következő események olyannyira felgyorsultan érték a 

férfit, hogy alig tudott belőle valamit is felfogni. Hirtelen azt vette 

észre, hogy a két nagydarab segéd felemelte a hónaljánál fogva, 

miután kirántották a karjából a kést. Paul most a kétségbeesett 

barátaira nézett, kik közül többen sírva is fakadtak. Később 

kiáltozásuk foszlányaira lett figyelmes, miközben a testét fogó 

feldühödött személyek az intézet épülete felé vonszolták. Hiába 

ellenkezett, képtelen volt elszabadulni az erős szorításukból. 
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A következő emlékképe az volt, hogy egy boncasztalon feküdt, 

ruháitól megfosztott állapotban, leszíjazott végtagokkal. A szemét 

égette a lámpák erőteljes fénye, az orrát pedig csavarta a formalin 

szúrós szaga. Egy rövid ideig úgy hitte, egyedül volt a helyiségben, 

ám nemsokára egy alak sziluettjét vélte felfedezni, közvetlenül a 

feje fölött. A személy egy különösen nagy fecskendőt tartott a 

kezében, melyben a beadni kívánt anyag az üvegtartály maximum 

jelzéséig volt feltöltve. Paul úgy döntött, egy bénító injekció bőven 

elég volt számára egész életében, így a lehető legerőszakosabban 

igyekezte kitépni a szíjakat a fémasztalból. Ordítása, rúgkapálása 

azonban egy csapásra megszűnt, amint meglátta az injekciót beadni 

készülő személy arcát, ki nem más volt, mint egy általa nagyon is 

ismert személy. Az a férfi, akiről nemrég még úgy vélekedett, hogy 

jobban ismerte, mint saját magát. Kiről soha nem hitte volna, hogy 

képes lenne ártani neki. A nem várt személy neve Ryan volt, aki 

most leszorította néhai gondozója fejét, és a homloka közepén 

kidülledő erébe mélyesztette a tűt. 
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Megtisztított egérút 

 

Elviselhetetlen fájdalomra ébredt, mely a kisagya felől sugárzott. 

Úgy érezte, mintha ezernyi pengével hasították volna fel a fejbőrét. 

Eltartott egy darabig, míg a szeme hozzászokott a félhomályhoz, 

ám idővel aztán kirajzolódott előtte a környezete: egy elhagyatott 

pincében lehetett. Mellette egy üres meszesvödör árválkodott, 

távolabb pedig egy nagy halom penészes, hasogatott fa állt. A 

fájdalomtól felszisszenve ült fel fektéből. A hirtelen 

helyzetváltoztatástól a feje és a szemgolyója lüktetni kezdett, majd 

amint kitisztult körülötte minden, felállt. Az ajtót keresve csaknem 

elcsúszott a nyirkos betonon, de sikerült egyensúlyba billennie. A 

doh szaga marta a nyelőcsövét és a tüdejét, ezért a pólója nyakát az 

orra hegyére húzva kerülte ki az útjába kerülő, szú rágta szekrényt, 

melyet a tulajdonosa a helyiség közepén hagyott. A széthasadó 

félben lévő feje miatt minél hamarabb ki akart jutni a helyiségből, 

így remegő kézzel nyomta le a kilincset. Legszívesebben futva tette 

volna meg az épület kijárata felé vezető utat - hogy a fejét a puha, 

hideg hóba márthassa -, ám amint átlépte a küszöböt, megtorpant: 

a világosra sikált padlón néhány girbe-gurba betűt vélt felfedezni. 

Valószínűleg jóddal festhették fel, a szó sötétbarna színéből és a 

jellegzetes jódszagból ítélve.  
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- Örökre - olvasta fel hangosan az írást, majd átlépett felette, és az 

üvegezett bejárati ajtó felé vette az irányt.  

Kint aztán egy röpke pillantást vetett a tömbházra. Nem hogy 

csupán az épület nem volt számára ismerős, még a környezete sem: 

rosszakarói kidobhatták őt egy távoli városba, ahonnan akkor 

sikerül majd csak hazajutnia, amikor ők már elérik a céljukat. - 

Ekkora fejfájásom még sosem volt - hajtotta hátra a fejét, hogy 

próbálja enyhíteni agyának lüktetését. Emlékezett rá, hogy Ryan 

magasodott felé, amikor ő a műtőasztalon feküdt, mégsem őt 

okolta a kellemetlen érzéséért. Minden bizonnyal csak kényszer 

hatása alatt tartották a beteget, aki a világért sem akarta volna 

bántani őt, Pault. Összeszorult a szíve, amikor arra gondolt, hogy 

az öccseként szeretett betegnek a történtek miatt most mekkora 

lelkiismeret furdalása lehet.  

Most a távolban észrevett egy középkorú nőt, aki egy műanyag, 

erősen összekarcolt állapotú kismotorral száguldó unokája után 

futott. Paul mit sem törődve agyának ellenkezésével, rohamos 

léptekkel feléjük iramodott.  

- Asszonyom! Kérem, álljon meg egy pillanatra! Segítsen nekem, 

kérem! - a megszólított bátortalanul megtorpant, miután kinyújtott 

lábával útját állta a kismotor elülső kerekének.  
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- Mit szeretne? - méregette ijedten a férfit. Szemlátomást 

bűnözőnek vagy elborult elméjű szektásnak hihette Pault, amikor 

meglátta a koszos, földig érő köpenyét.  

- Mondja meg kérem, mi ennek a településnek a neve? 

- Ridegvölgy. 

- Ó, akkor csak egy órányira lakom innen - jegyezte meg. Amikor 

észrevette, hogy a nő továbbállt volna, rögvest feltett még egy 

kérést: - Legyen szíves még megnézni a tarkómat! Széthasad a 

fejem, de nem tudom megnézni mitől, mert nincs nálam tükör. 

- Jó. Forduljon meg! - szólt mogorván. Paul úgy tett, ahogy a nő 

kérte. Emiatt pontosan szembe találta magát a nagyjából három 

éves kisfiúval, aki bambán nézett rá. Paul egy grimaszt eresztett el 

felé, remélvén, hogy képes felvidítani a megszeppent óvodást, de 

sajnálatára tettével az ellenkezőjét érte el: a csöppség menten 

dobhártyaszaggató zokogásban tört ki.  

- Lát valami szokatlant a tarkómon? - kíváncsiskodott 

aggodalommal teli hangon a férfi. Hallotta, ahogy a nagymama 

lélegzetvétele felszaporodott.  

- Hagyjon minket békén! - visította hisztérikusan, majd karjába 

kapva a síró kisfiút és vele együtt a játékszerét, szapora léptekkel 

elmasírozott. Paul megilletődve tekintett utánuk, majd mivel 

kérdésére nem kapott választ, ujjaival a tüzelő nyakszirtjét érintette. 

Megrémülve vette tudomásul, hogy fejének azon részén lévő haj 
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teljes mértékben le volt borotválva. Szíve a torkában dobogott, 

amikor a bal füléhez legközelebb eső részen egy varratot érintett. 

Ujját lazán végigfuttatta a végeláthatatlannak tűnő öltéseken, mely - 

mint ahogyan arra később rájött - egészen a jobb füle tövéig 

tartott. Már nem csak a keze, hanem a lába is heves remegésbe 

kezdett. Ujját kétszer, aztán háromszor is végigjáratta a hosszú, 

vízszintes varraton. Amikor realizálódott benne, hogy szó szerint 

egy mondat töredékét vágták belé, melyet aztán összevarrtak, 

kicsúszott a lába alól a talaj, s menten összeesett rémületében. 

Azon bizonyos mondattöredéket alkotó két szó a következő volt: 

"Azonnal távozz tőlünk…"  

Ekkor értette meg, hogy azért festették fel a betonra az "örökre" 

szót, mert az már nem fért ki a nyakszirtjére.  

A sokktól félájultan meredt maga elé. Fogalma sem volt, mitévő 

legyen. Nem tudta, hogy csak a lehető legtávolabb kívánták vinni 

őt a szektától és a gondozottaitól, vagy volt más célja is a 

tettüknek. Rettegett attól a gondolattól, hogy a szekta tagjaihoz 

hasonlóan őt is olyan műtétben részesítették, mely agya kis 

szeletének kioperálásával járt. Félt saját magától. Figyelte minden 

egyes lélegzetvételét, apró mozdulatát, hogy megtudja, milyen 

fogyatékosságot szerzett a beavatkozás következtében.  

Amikor tízpercnyi lelki tusa és önmaga megfigyelése után sem 

érzékelt magán a hasogató fajdalmon kívül különösebb változást, 
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mélyeket sóhajtva feltekintett. A zord időjárás végett minden egyes 

kilégzése során valósággal egy apró, fehér, gomolygó felhőt 

bocsátott ki magából. A távolba meredt: egy lakópark legvégén 

volt, melyen túl már csak kopasz, magányos fák adtak otthont azon 

madaraknak, kiknek nem volt erejük útra kelni, melegebb 

kontinensen való további élet reményében.  

Hirtelen léptek zaja ütötte meg a fülét. A hang irányába fordult: az 

utca város felőli részéről rohamosan, egyenesen Paul felé 

közeledett egy hosszú, fekete szövetkabátot viselő férfi. 

Szemlátomást bosszús állapotában volt. Paul torkában egy gombóc 

keletkezett, amint felismerte a személyt: Jeremy volt az, 

szülővárosának polgármestere. Orrát magasan fenntartva robogott 

el mellette, határozott lépteivel felkavarta Paul körül lévő levegőt. 

Tömény levendula illatától a földön kuporgó férfinek tüsszentenie 

kellett, ám azt sikerült elfojtania. Mindig is irritálónak találta Jeremy 

határozott, peckes járásmódját, s égbe emelt orrát, ám most az 

egyszer hálát adott az égnek, hogy olyan emberfelettinek képzelte 

magát, hogy nem vette észre a körülötte lévő személyeket. A 

biztonság kedvéért Paul a hozzá legközelebb eső pad mögé bújt, s 

onnan nézte a távolodó polgármestert. Nem tudta elképzelni, mi 

dolga akadt egy olyan településen, ahol még ő, Paul sem járt soha 

életében. Kisvártatva azonban önmagát kezdte el ostorozni, amiért 

nem állt össze számára a kép rögtön: több mint valószínű, hogy 
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Jeremy is szektatag lehetett. Sőt, talán Logan felettese volt. E 

feltételezés megmagyarázta azt is, hogy miért viselkedett 

abnormálisan a hegy tetején fekvő otthonában.  

Jeremy azon bizonyos épület előtt állt meg, ahonnan Paul kijött. 

Szemmel láthatóan ingerülten várt valakire. Szüntelenül pásztázta a 

környezetet, így Paul szerencsésebbnek vélte azt, ha még inkább 

fedezékbe húzódik. Jó tíz percen át csak Jeremy türelmetlen 

feszkelődését volt kénytelen végignézni, aztán feltűnt egy 

ismeretlen alak. Egy darabig úgy tűnt, mintha nem találná a 

keresett épületet a betondzsungel rengetegében, azonban amikor 

észrevette Jeremyt, céltudatosan felé indult. Ő is elhaladt a pad 

árnyékában bujdosó egyén mellett: hófehér ruhát viselt, mely 

inkább hasonlított egy, a szektát képező személyek által viselt 

köpenyre, mint kabátra. A szövet úgy feszült a kidagadó bicepszén, 

hogy minden jel arra utalt, hogy a szálak nem sokáig bírtak már 

továbbra is egymással összekapcsolódott állapotukban maradni. 

Jeremy szemlátomást még felbőszültebbé vált, amint a látóterébe 

került a jövevény. Bár a leselkedő egyáltalán nem hallotta, mi 

hangzott el közöttük, az mégis bizonyos volt számára, hogy 

barátinak egyáltalán nem nevezhető  üdvözlésben részesítették 

egymást. Paul a hasogató fajdalmát minden erejével próbálta féken 

tartani, hogy a két ember veszekedésének okát megfejthesse. Az 

agya mindenáron ki akart törni koponyája fogságából, így egy 
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szusszanásnyi szünetet megengedett magának, melyet azzal töltött, 

hogy szemét behunyva igyekezze meggyőzni magát, hogy a 

szenvedés - mely elhatalmasodott rajta - valójában nem is létezett.  

Dulakodás frusztráló zajára kapta fel a fejét. Amint hunyorgása 

hatására kiélesedtek a távoli alakok körvonalai, kissé kibújt 

rejtekhelye mögül, hogy jobban lássa a történéseket: Jeremy ököllel 

arcon ütötte a nála jóval izmosabb és erősebb ismerősét, ki erre 

egyetlen mozdulattal nyakon ragadta őt, felemelte, és a falhoz 

szorította. Jeremy megrökönyödve nézett a támadójára, s valamit 

nyököghetett, mivel a következő pillanatban a talpa már ismét a 

földet érintette. Annak ellenére, hogy Paul távolról nézte 

kettejüket, azt tisztán látta, hogy a nagydarab fickónak szikrákat 

szórt a szeme, és a szája a lehető leggorombább szitokszavakat 

formálta.  

A testes, indulattal teli ember még néhány mondat erejéig az előtte 

meghunyászkodó férfi felé fordult, aztán faképnél hagyva őt, 

belépett a háztömbbe. Az ajtót olyannyira sikerült becsapnia, hogy 

annak díszüvegei millió darabokra hullottak szét a földön. Jeremy 

egy ugrással kikerülte az üvegszilánkok záporát, aztán mérgében a 

ház burkolatába bokszolt. Hosszú percekig tétován ácsorgott a 

hidegben. Szemlátomást tépelődött valamin, majd egy óvatlan 

pillanatban utána ment a kedvesnek semmiképpen nem nevezhető 

jövevénynek. 
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Paul végeláthatatlannak tűnő perceken át tétován ácsorgott a 

hidegben. Egy darabig fedezékben maradt, s csak akkor lépett ki a 

pad mögül, amikor úgy vélte, hogy az épületben tartózkodók már 

az emeleten tartózkodtak. Óvatos léptekkel megindult a ház felé. 

Amikor már öt méterre volt tőle, elolvasta az épületen lévő, 

aranyozott betűkkel felfestett feliratot: Újra Vágyók Egyesülete. 

Amint elért az információ a szorgalmasan pulzáló agyához, erős 

indíttatást érzett, hogy belépjen oda, és kiszimatolja: Jeremy és a 

másik személy milyen szerepet tölt be a szekta életében. Még 

mindig élt a gyanúperrel, hogy Jeremy volt a fő mozgatórugója a 

szervezetnek. Őszintén remélte, hogy a nagydarab férfi tovább 

folytatja a felháborodott kirohanását, mellyel talán képes lesz 

megváltoztatni a polgármester romlott gondolkodását.  

Paul aztán belátta, hogy az állapota miatt semmiképp sem tud 

bemenni a szekta intézményébe, bármennyire is szeretett volna. A 

varratok miatt ordítani kívánó friss, nyakszirti sebére szorította a 

kezét, úgy indult el a tőle nem messze elhelyezett, használt ruhákat 

tartalmazó konténer irányába. Őszintén örült annak, hogy lépten-

nyomon afféle tárolókba ütközött az ember. Nem csak azért, mert 

leginkább a tél beálltával igazán hasznos volt a szegényebb lakók 

számára, hanem mert most megszabadulhatott a testét valósággal 

égető köpenytől. Amint a konténer elé ért, elengedte ujjait az 

öltéseiről, és a fémdoboz nyílásába dugta a kezét. A keze ügyébe 
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legelőször kerülő ruhadarabokat halászta ki magának, mely egy 

igencsak kopott, térdénél lyukas, sötétbarna bársonynadrág volt, s 

egy világos lila, kötött pulóver. Ahelyett, hogy elvonult volna 

felöltözni, egy tapodtat sem mozdult. Szemérmetlenül kibújt a 

nagy, csuklyás köntösből, s felkapta magára a szerzeményeket - 

feljajdult kínjában, amikor a pulóver egy kiálló szála beleakadt az 

első varratából kilógó madzagba, s magával rántotta azt. 

A város széle felé indult. Úgy festhetett, mint egy részeg, aki 

lázasan kereste a házát, de végül a város szélére tévedt. Egészen 

elszédült a főúton száguldó autók közelségétől. A járművek által 

keltett légáramlat valósággal magával rántotta. Egyensúlyát 

megtartva próbált az út szélén maradni, hogy ne gázolja el egy 

sofőr se. Jobb ötlete nem lévén, stoppolni kezdett, miközben 

fogcsikorgatva tűrte agyának nyilallásait. Minduntalan az járt a 

fejében, hogy megpiszkálták e azt, vagy csak megfélemlítésképp 

vágták fel a bőrét - mivel eddig semmi ijesztő reakciót nem 

produkált a környezeti ingerekre, bízott az utóbbi felvetésben.  

Egy sor kamion haladt el mellette, melyeket egy két személyes, 

aprócska autó követett. Paul a tőle telhető legszebb mosolyt 

erőltette magára. Igyekezett értelmes embernek tűnni, nem 

olyannak, mint akin nemrég végeztek el egy olyan műtétet, mely 

részleteiről semmit sem tudott. A parányi méretű kocsi lomhán 

lelassított, majd egy jóleső nyekkenést hallatva leállt a motor. 
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Három méter erejéig még gurult egyet üresben, hogy a stoppoló 

mellett teremjen. A sofőr ajtaja kinyílt, s kikukucskált rajta egy 

ráncokkal teletűzdelt, nyúzott arcú, agyonszoláriumozott bőrű 

hölgy. Életkorát tekintve hetven év körüli lehetett, ám a kilónyi 

vakolat és a ropogósra sült bőre végett vagy száz évesnek hatott. 

Paul megrökönyödve nézte végig, ahogy a hölgy spiccelt lábbal 

tette le a földre a több, mint tíz centiméter hosszúságú sarokkal 

rendelkező, piros lakkcsizmáját. Egy padlizsán lila, csillogó, flitteres 

estélyi ruha borította szottyadt testét, mely egészen a köldökéig 

volt kivágva. Hátközépig érő, természetesen szőke fürtjeit 

valószínűleg előző este szoros hajcsavarókkal kínozta, mivel 

szabályos kunkorokba tekeregtek, melyeket bizonyára egy egész 

flakon hajlakkal rögzített. Most a férfira tekintett műszempillája 

alkotta sűrű erdőn át. Paul összeráncolt homlokkal azon 

töprengett, hogy vajon jó ötlet lenne e részéről, ha tovább kutatna 

potenciális sofőr után, ám hamar elvetette az ötletet, annyira 

furdalta őt a kíváncsiság, miféle szerzet lehetett a nő. 

- Jó napot kívánok! El tudna engem vinni Harmatvárosba? 

- Jómagam is oda tartok - ejtette ki a szavakat erős artikulációval. 

Beszéd közben kivillantak a túlzásba vitt dohányzás 

következményeképp sötétre sárgult fogai. 

- Mehetnék önnel? - puhatolózott a férfi.  

- Maga szerint miért álltam meg?  
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- Ó, persze - nyögte feszengve, s mivel a hölgy az anyósülésre 

bökött, Paul kinyitotta annak ajtaját, és bepréselte magát az autóba. 

Nem sokkal azután a sofőr is elfoglalta a helyét, ám annak ellenére, 

hogy egészen magas termete volt az átlag női magassághoz képest, 

kényelmesen elfért az ülésen. 

- Remélem nem zavarja, ha rágyújtok - azzal a választ meg sem 

várva, nyomban előhúzott egy hosszú, fekete szipkával ellátott 

vékony cigarettát, s meggyújtotta. 

Fél percbe sem tellett, már az óriási autók között szlalomoztak. 

Paul gyomra nem készült fel a nő sajátos vezetési stílusára, melyet 

felháborodva jelzett gazdájának.  

- Ön is ott lakik? - próbált beszélgetésbe elegyedni a férfi, 

miközben úgy markolta a kapaszkodót, hogy az ujjai teljesen 

elfehéredtek.  

- Nem. Ott van dolgom. 

- Értem. Szép város.  

- Felőlem aztán lehet ronda is, nem várost nézni megyek oda. 

Megbízásom van. 

- Milyen titokzatos - csúszott ki Paul száján a mondat. - Elárulná 

kegye a nevét? 

- Margaret - bökte ki, aztán kisvártatva így szólt: - Remélem nem 

fog egész út alatt ismerkedni velem, mert akkor elég gyorsan fogok 

vezetni, hogy mihamarabb megérkezzünk. Nem akarja megtudni, 
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milyen az, ha én gyorsan vezetek - azzal elrántotta a kormányt, 

hogy megelőzzön egy szembe jövő, ingerülten dudáló kamionnal 

történő karambolt. Paul legszívesebben megmondta volna neki, 

hogy ne a szembe jövő járművek sávjában maradjon előzés után, 

hanem menjen vissza a sajátjukba, de nem mert egy szót sem 

szólni. Annyira kiszolgáltatott állapotban volt akkor, és annyira 

sürgette az idő, hogy a legjobb, amit tehetett az volt, hogy 

csendben maradt.  

Hosszú szünet következett, mely alatt Margaret bekapcsolta a 

rádiót, és alig hallhatóan dúdolni kezdett a hangszórókból 

kiszűrődő dallamra. Miután a harmadik számot is végigdalolászta, 

megszólalt: 

- Magának mi a foglalkozása? - Pault váratlanul érte a nő 

kíváncsisága, de készségesen válaszolt, amint egy pillanatra elterelte 

a figyelmét a fájó varratáról. 

- Zenész és pszichiáter. Önnek? 

- Bérgyilkos és embercsempész - Paul azt hitte, hogy rosszul 

hallotta, ám amikor visszakérdezett, és a sofőr megismételte a 

szavakat, úgy érezte, menten elveszíti az eszméletét. Mély 

lélegzeteket vett, hogy sikerüljön józanul gondolkodnia afelől, hogy 

mitévő legyen. Az ajtó zárjára lesett. Margaret szinte megérezte, 

hogy ki kívánkozik szállni a mozgó járműből, ezért megnyomta a 

megfelelő, kormány mögött megbújó gombot, hogy egy éles 
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kattanás kíséretében lezárja az autó összes ajtaját. Paulon úrrá lett a 

pánik. Már nem csak a keze, hanem a lába is remegni kezdett. A 

foga vacogott az idegességtől, a varratai pedig szinte parázslottak. 

- Engem ugye nem kíván elrabolni, megölni és feldarabolni? - 

érdeklődött keserves képpel. A nő csak óráknak tűnő másodpercek 

múltán válaszolt: 

- Hagyjon már! Ugyan mit kezdenék magával? Csak felvettem egy 

stoppost, hogy ne marjon a lelkiismeret-furdalás, mely már vagy 

ötven éve nyomorítja az életem.  

- Ez megnyugtató - lélegzett fel, majd egy csúnya gondolat 

fészkelődött a fejébe, melyet nyomban száműzött is onnan. Érezte, 

hogy a nő elszomorodott a saját romlott életére visszatekintve, így 

szerencsésebbnek vélte, ha témát vált. Megvárta, míg utastársa a 

záróvonalon keresztül kikerült egy komótosan zötyögő traktort, s 

csak azután tette fel a kérdést: - A családjával él? 

- Családommal? - horkantott fel. - Dehogy, ugyan már! Ilyen 

szakma mellett nem lehet fenntartani egy családot. Olyan gyorsan 

széthullott, hogy még a mai napig sem bírtam feldolgozni - Paul 

válaszul hümmögött egy sort. Nem is kellett bővebben kifejtenie 

véleményét, mert a hölgy tovább folytatta: - Amint az emberek 

tudomására kerül, hogy mivel keresem a kenyerem, nyomban hátat 

fordítanak nekem.  

- Akkor miért ezt a szakmát választotta? 
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- Választottam? - ízlelte a szót, majd gúnyosan felnevetett. - Uram, 

soha az életben nem választottam volna egy ilyen szerencsétlen 

sorsot. Apám volt a főguru a szakmában, az is lett a veszte. 

Egyedül nevelt engem, így minden szabadidőmet vele kellett 

töltenem. Akár tetszett, akár nem, belevont engem is a munkájába, 

melynek az lett a következménye, hogy már tinédzserként kaptam 

a fenyegető leveleket. Számos alkalommal elkaptak, zsákutcákba 

ráncigáltak, és addig fojtogattak, amíg el nem árultam apám piszkos 

ügyeit. Ez egy ördögi kör. Lehetetlen belőle kikerülni.  

- Sajnálom - csak ennyit bírt kinyögni, hiszen az előttük lévő autó 

éktelen dudálása kuszálta össze a gondolatait.  

- És magával mi van? Olyan nyomottnak tűnik. 

- Az is vagyok. Nem is értem, mi zajlik körülöttem. 

Legszívesebben eltűntetnék száz embert a föld színéről. Persze 

nem bántanám őket, csak egy kis időre eltenném őket láb alól. 

Mennyivel könnyebb lenne minden - sóhajtott. A nő hosszan 

töprengett valamin, melyet aztán élő szóban meg is fogalmazott: 

- Ennek semmi akadálya. 

- Hogy érti? - értetlenkedett. 

- Látom, hogy mennyire ramatyul van. Ha akarja, eltüntetem őket 

egy napra.  
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- Ugyan, ilyet nem lehet tenni! Pontosan százan vannak, és úgy 

ragaszkodnak az elmegyógyintézethez, hogy annál jobban már nem 

is lehetne. 

- Ne becsülje le a képességeimet!  

- Komolyan gondolja, hogy segít nekem? - nézett Paul mélyen a nő 

fekete szemceruzával vastagon körülfestett szemébe.  

- Persze. Ha ezen múlik a boldogsága, akkor miért is ne? 

- Örökre nem lehetne száműzni őket egy szigetre? - viccelődött a 

férfi. A világért sem akarta elszalasztani a felkínálkozó lehetőséget, 

így nagy töprengésbe kezdett, hogyan lehetne kihasználni a nő 

tehetségét - gondolkodása közben jóleső megnyugvást érzett, 

hiszen belátta, hogy az agyához műtét közben kizárt, hogy nyúltak 

volna.  

- Nos? Akarja vagy sem? 

- Persze, hogy akarom! Tényleg csak egy napot kérek, amíg 

beszélek a betegeimmel. Tudja, egy szekta költözött be az 

intézetbe, melyben dolgoztam. Maguk mellé vették a betegeimet, 

akiknek végig kell nézniük, ahogy életveszélyes játékokat játszanak 

egymással.  

- Bevonják őket is? 

- Nem, eddig még nem, szerencsére…, de nem vagyok biztos 

benne, hogy ez így is fog maradni.  
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- És tudja, miért csinálják? Mi értelme van annak, hogy csak 

végignézetik a saját kínlódásukat? 

- Erre sajnos én sem találtam még választ. Egyre kétségbeesettebb 

vagyok, hiszen már haláleset is történt az elmúlt napokban - a nő 

hosszan szippantott egy utolsót a cigarettájából, majd a szipka 

nélkül kidobta a csonkot az ablakon. Lehajtotta a napellenzőt, 

kirúzsozta a benne lévő kis tükör segítségével a száját, majd Paulra 

nézett. 

- Akarja, hogy kiderítsem? 

- Nem, köszönöm. Úgy érzem, nekem kell rájönnöm, mi folyik ott. 

Olyan bonyolult az egész, mégis érzem, hogy közel járok a 

megoldáshoz. 

- Ahogy szeretné. És biztos ne legyen kis gyilkolgatás? - a férfi 

meglepődött, mennyire készségesen vetette fel a sofőr az öldöklés 

lehetőségét, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lett volna. 

- Nem, azt semmiképp nem akarom. Biztos benne, hogy elbánik 

száz emberrel? Egyáltalán hova viszi őket? Mit csinál velük? 

- Adok nekik egy fülest, ami érdekelheti őket. Mindegyikőjüknek 

más-más címet adok meg, így szétszélednek, az ország különböző 

pontjaira. Mire rájönnek, hogy átvertem őket, már beesteledik. 

Rögtön vissza akarnak majd menni az intézetbe, de az utazás ismét 

órákba fog telni. Szóval legrosszabb esetben is huszonnégy órája 
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lesz elintézni, amit akar - mondta mindezt úgy, mintha az időjárás 

viszontagságairól tartott volna egy rövidebb beszámolót.  

- Már a beszédéből úgy tűnik nekem, hogy mestere a szakmának - 

Paul sosem hitte volna, hogy valaha is ámulatba ejti egy bűnöző 

alaposnak és mindenre kiterjedőnek tűnő tudása a szakmájáról.  

- Nem kell tetszelegni nekem. Inkább meséljen róluk! 

 

Az út hátralévő része arról szólt, hogy Paul részletesen bemutatta 

az elmegyógyintézet épületét, a betegeit és a szektatagok különös 

viselkedését. Hálát adott az égnek, hogy szinte sorsszerűen 

találkozott Margarettel, aki sokat segíthet neki az előrejutásban. 

Nem is értette, miért voltak fenntartásai vele szemben, miközben 

csupán csak egy ördögi körből kilépni nem bíró személy volt, aki 

minden alkalmat kihasznált, hogy hátralévő életében véghezvigyen 

néhány jócselekedetet is.  

- És mi a pontos terve? - kíváncsiskodott Paul, amikor beértek a 

szülővárosába. Maga is meglepődött, hogy egy darabban érkeztek 

meg, hiszen az út során volt jó pár izzasztó szituációjuk, melynek 

akár tragikus kimenetele is lehetett volna. - Fel fogja hívni őket 

egyesével? Hogy fogja megtudni mindannyiuk telefonszámát? És 

ha valakinek nincs telefonja? 

- Mondja, maga mindig ilyen pihentagyú? - csattant fel a nő, majd 

egy erőset fékezett, hiszen rohamosan közeledtek egy kanyarban 
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éldegélő, magányos fa törzséhez. Paul rémülten támasztotta ki 

magát a lábával, s markolta meg az ülését, úgy hallgatta a további 

válaszát: - Odamegyek holnap reggel, és beépülök. Nem létezik 

olyan szituáció, amelyben nem állnám meg a helyem. Belopom 

magam a szívükbe, és előcsalogatom belőlük a kíváncsi kisördögöt.  

- Rendben - hagyta rá a férfi. - Viszont ha valóban így szeretné, 

akkor kérem, fogadja el tőlem ezt az egyenruhát! - azzal 

megragadta az ölébe gyűrt köpenyt, s felmutatta. 

- Tegye a műszerfalra! Megérkeztünk. Ez a háza, nem? 

- Igen, itt lakom - felelte, majd jóleső érzés kerítette hatalmába, 

amikor arra gondolt, hogy egy egész estét áldozhat majd saját 

magára, s tükörben is megnézheti a remélhetőleg el nem 

fertőződött öltéseit. - Kérem, még valamit ki tudna nekem 

deríteni? - fordult az idős nő felé ültében. - Van a betegek között 

egy Ryan nevű férfi. Ismertetőjele, hogy gyakran hevesen bólogat, 

miközben dülöngél a felső testével. Egy félreérthető szituációban 

láttam őt: meséltem önnek a nyakamba varrt szövegről. Az utolsó 

emlékem Ryanről az, hogy egy nagy fecskendővel hajolt felém, 

hogy beadjon egy anyagot. Szeretném, ha… 

- Aha - szakította félbe Margaret a monológját. - Őrlődik magában. 

Nem tudja eldönteni, hogy barát e vagy ellenség - a férfi helyeslően 

bólintott. - Én csak az eliminálásban segédkeznék magának, hogy 

megnyugodjon a kis lelkem. Semmi kedvem hosszasan bájcsevegni 
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a lelki roggyantakkal - Paul fülét kegyetlenül sértette a nyers 

szóhasználat, de úgy döntött, inkább elfojtja a véleményét.  

- Nem gond. Annak is örülök, ha lesz egy szabad napom a 

betegekkel. 

- Nem mondtam, hogy nem teszem meg - visszakozott a nő. - 

Csak kérek érte ellenszolgáltatást - kacsintott műszempillájával, 

majd lógó melleit megragadta, s feljebb tolta azokat. A gravitáció 

azonban győzedelmeskedett felettük, így amint elengedte 

testrészeit, azok nyomban szomorúan visszacsüngtek a köldöke 

tájékához.  

- Meg ne sértődjön, Hölgyem, de efféle dolgokra én nem vagyok 

vevő.  

- Nem-e? - húzta fel csodálkozva a megrajzolt szemöldökét a 

sofőr. - Talán nem a női nemhez vonzódik? - Paulnak a kérdés 

hallatán el kellett eresztenie egy mosolyt.  

- Dehogy, szó sincs róla. Csupán úgy érzem, másképp is 

meghálálhatnám önnek a segítségét. 

- Jó. Akkor ígérje meg, hogy amint lenyugodott a maga kis 

felbolygatott élete, megkeres engem, és olyan ajándékot ad nekem, 

melytől értékesebb életem lesz. Több évtizede már csak egy utolsó 

söpredéknek érzem magam. Én sem élek örökké, úgyhogy minden 

újdonságra nyitott vagyok, amitől jobbá válhatok.  
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- Így lesz, ígérem! Megőrzöm a névjegykártyáját, és telefonálni 

fogok.  

- Ajánlom is! Na, pattanjon ki a bogárkámból, sok dolgom van 

mára! Ha tiszta a levegő, telefonálni fogok, és bemehet a 

buggyantak otthonába - Paul biccentett egyet jelezve, hogy 

megértette, majd elköszönést követően becsapta maga után az autó 

ajtaját.  

A lakásához érve áldotta az eszét, hogy szokásához híven, legutóbb 

is a bejárati ajtó melletti virág földjének mélyébe szúrta a kulcsot, 

nem pedig magánál tartotta azt - hisz ha az utóbbi valósult volna 

meg, akkor bizony a gondnok  nélkül nem tudott volna bejutni az 

otthonába.  

Kialakulóban lévő üldözési mániája végett óvatosan lépett be a 

lakásba, s ugyanúgy, mint legutóbb, most is tüzetesen belesett 

minden egyes eldugott szegletbe. Miután megbizonyosodott arról, 

hogy egyes egyedül tartózkodott a lakásában, kulcsra zárta a 

bejárati ajtót, azon felül pedig az összes tolózárat elfordította rajta. 

Ezt követően - mivel ha a varratai beszélni tudtak volna, eszüket 

vesztve kuncsorogtak volna némi sebfertőtlenítő után -, a 

fürdőszobába vonult, hogy kézbe vegyen egy borotválkozásra 

használt tükröt, mely segítségével a szoba sarkában lévő 

állótükörben megpillanthatta az oly sok bosszúságot okozó 

öltéseit.  



259 

 

- Micsoda fenyegetés - jegyezte meg, amint ismételten kiolvasta a 

szavakat. Felszabdalója olyan precíz munkát végzett, hogy 

kizártnak tartotta, hogy az Ryan műve lenne. Mivel a felszínére 

rakódó piszoktól gennyezni kezdett a seb, előhalászott a 

szekrényéből egy üvegnyi sebbenzint. Amint a benzin áztatta vatta 

a sebre került, felordított fájdalmában. Úgy érezte, mintha az agyáig 

marta volna őt a folyadék. Az irgalmatlanul csípő érzés miatt 

könnybe lábadt szemmel kötötte be a tűzvörös varratot, gondosan 

ügyelve arra, hogy a bőréből kiálló fekete damilszálak ne akadjanak 

bele a géz hézagjaiba. Most a karján tátongó seb felé lesett, melyet 

ugyancsak megviselt a koszos levegő. Csikorgó fogakkal 

megtisztította, majd bekötötte. Ezt követően kiment a konyhába, 

hogy nyugtató hatású teát főzzön, s egyen egy keveset. Úgy zúgott 

a feje, mintha egy rádió lett volna a koponyájába építve, mely adás 

híján türelmetlenül sistergett.  

Evés után jólesően hátradőlt a székében. A tea olyannyira képes 

volt ellazítania az izmait, hogy szemhéjai menten összeragadtak az 

álmosságtól. Engedett is a kísértésnek, hiszen most csak egyetlen 

dolga akadt: mégpedig az, hogy várjon Margaret jelzésére. Mivel 

mobilja az intézetben maradt, vezetékes telefonon fog értesítést 

kapni. E készülék csörgése mérhetetlenül nagy lármával járt, így 

nem félt attól, hogy mély álmából nem fog tudni felébredni.  
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Álmában egy labirintusban találta magát. A ragyogó, nyári 

napsugarak - melyek az útvesztő homlokzatán terebélyesedő, zöld 

levelekkel dugig tűzdelt ágak között szűrődött be - simogatták 

megfáradt testét. Mezítláb volt. Lábujjait körülölelte a sűrűn nőtt, 

harmatos fűszálak rengetege. Megindult előre. Ösztönszerűen rótta 

a métereket, mintha a labirintus térképe a szeme előtt lett volna. 

Szíve nagyot dobbant minden egyes megtett lépésnél, hiszen tudta, 

hogy lassan megleli azt, akit keres. Sokat megélt lelkének felüdülés 

volt, hogy a természet művészi alkotását élvezhette. Most megállt. 

Lehunyta a szemét, s élvezte, ahogy a madarak vidám csicsergése, 

továbbá a lepkék és a szitakötők szárnycsapásainak hangfoszlányai 

a hallójáratán át beslisszoltak a fejébe, hogy kiszínezzék a komor 

gondolatait. Később továbbindult. Az élénk színek által rabul ejtve 

választotta ki a megfelelő utat az elágazásoknál. Egy darabig 

elmélázva nézte a körülötte repdeső, égszínkék tollazatú kolibri 

élettel túlcsordult, gombnyi szemét, majd levéve tekintetét az 

állatról, az útra koncentrált. Úgy érezte, mintha számtalanszor 

megtette volna az utat - hiszen többször is lehunyta a szemét, úgy 

választotta ki a megfelelő ösvényt. Hosszú séta következett, melyet 

egy, a lelkében erős megnyugvás és öröm érzete tett élvezetesebbé. 

Tisztában volt azzal, hogy a labirintus végére ért. Nem lepődött 

meg a szeme elé táruló látványon: egy felfelé vezető, fagyökerek 

alkotta, hosszú lépcső legalján találta magát. Vékony, égbe nyúló, 
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bordó és ezüst törzsű fák határolták a tágas teret, melyek ágain 

csillogó gyümölcsök nehezedtek. Paul most rálépett az első 

lépcsőfokra. Szívét jóleső melegség öntötte el. Kettesével rótta a 

fokokat, hogy mihamarabb meglelje az úti célját. Most a távolból 

látni vélt egy hatalmas, indákkal díszített kaput, mely mögött egy 

igazán nagy, tündöklő fa éldegélt. A férfi ereiben túláradt a 

békesség érzete, amint meglátta a faágon üldögélő gyönyörű nőt. 

Vállára omló, sötétbarna haja éledő virágokkal volt teletűzdelve. A 

nemrég látott angyalszárnyait lepkeszárnyakra cserélte. E váltásból 

kifolyólag egy külső szemlélő könnyen azt hihette volna, hogy Paul 

álmaiban több nő szerepelt, ám a férfi biztos volt abban, hogy 

mindig egy és ugyanazon személlyel találkozott, csupán a 

helyszínek varázsolták át a külsejét. 

- Mi a neved? - kérdezte Paul. 

- Elizabeth - ajándékozta meg egy szikrázó mosollyal a nő.  

- Gyönyörű vagy - jegyezte meg a jövevény, majd ámuldozva nézte, 

ahogy a nő kecsesen kinyújtotta a karját, hogy a körülötte 

szárnyaló, skarlátvörös tollazatú kolibrije az ujjára szállhasson. A 

madárka örömmel pihentette szárnyait a nő mutatóujjába 

kapaszkodva, ám amint megpillantotta a Paul körül lebegő párját, 

nyomban szárnyra kapott, s felé szállt. Egy darabig önfeledten 

kergetőztek, majd egyszerre beröppentek az ajtó nélküli kalitkába, 

melyet Elizabeth tartott a bal kezében. 
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- Ugye milyen varázslatosak? - suttogta negédesen. Paul nem felelt, 

hiszen látta, hogy a szépséges hölgy tovább szeretne beszélni. - 

Még nem maradhatsz itt. Hamarosan elérkezik az idő, de még 

szükség van rád a másik világban. Tiszta szívemből örülök, hogy 

újból látlak, de most menj! Várnak odaát. 

 

A vezetékes telefon őrjítő csörgése rántotta ki álmából. Homályos 

látással botorkált a készülékhez. Amikor már a kezébe emelte a 

kagylót, tudatosult benne, hogy hol is volt és kinek a hívását várta.  

- Tessék - nyökögte álmosan. 

- Jó reggelt! - bár a hívó hangját eltorzította a telefon, Paul mégis 

meg volt róla győződve, hogy Margaret volt az. - Tiszta a levegő. 

Induljon most, és ne feledje: huszonnégy órája van! 

- Hálásan köszönöm! - a férfi szívverése egy szempillantás alatt 

felgyorsult. Hirtelen megannyi ötlet fészkelődött a fejébe. Már tette 

volna le a kagylót, amikor az idős hölgy újból megszólalt: 

- Ami pedig a barátját illeti: tiszta. A szekta vezetője manipulálni 

próbálta önt. 

- Hm, jól sejtettem - szívéről nagy kő esett le a mondatok hallatán. 

- Ne feledje a megállapodásunkat! Amint lerendezte a baljós ügyeit, 

segítenie kell nekem! 

- Ez csak természetes, tartom a szavam. Keresni fogom önt. 

Viszont hallásra! 
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Határozottan nyitotta ki az egykori elmegyógyintézet főbejáratának 

ajtaját, hiszen bízott Margaret képességeiben. Amint belépett az 

épületbe, örömteli ének hangja ütötte meg a fülét. A hang forrása 

az étkező irányából jött, így a helyiség felé sétált. Bekukucskálva az 

ajtó nyílásán keresztül látni vélte, ahogy Ruth, Jason, Frank és 

Karen egy széles kört alkotva, egymás kezét fogva táncoltak körbe-

körbe, miközben vígan dalolásztak. Paul kitárta az ajtót, és 

köszöntötte az étkezőben tartózkodókat. Mindegyik néhai 

gondozottja jelen volt, egy személyt kivéve: Ryant. 

Az elkövetkezendő tíz perc azzal telt, hogy a barátai 

felismerhetetlen mondatokat kiáltva olyannyira megszorongatták 

őt, hogy Paul úgy érezte, menten eltörik egynéhány bordája.  

- Elmentek, Paul! Elmentek! - áradozott kitörő örömmel Karen. - 

Gyere, menjünk be a szobánkba! Ott majd elmesélünk mindent! - 

így is lett. A női hálórészleg legelső szobájába tértek be. Az egykori 

igazgatónak összeszorult a szíve, amikor meglátta, hogy mindegyik 

ágy szorosan össze volt tolva a legtávolabbi sarokba: a lányok 

valószínűleg annyira rettegtek a szektától, hogy összekuporodva 

bírtak csak álomba szenderülni. 

- Mi történt pontosan? - tette fel a kérdést Paul. Scott mély levegőt 

vett, s társait túlkiabálva így szólt: 
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- Jött ide egy fura asszony. Megkért minket, hogy ne buktassuk le 

őt. Eljátszotta, mintha közénk tartozna. Aztán elvonult mindegyik 

szektással külön-külön, és valamit mondott nekik.  

- Nem tudjátok, mit közölt velük?  

- Nem, de annyit láttunk, hogy mindegyikőjük megörült, mint most 

mi. Összepakolták a cuccaikat, és egymáshoz sem szóltak, úgy 

mentek el. Végre szabadok vagyunk! El tudod ezt hinni? - Paul 

nem hagyta, hogy magával ragadja a társaság lelkesedése, hiszen 

tisztában volt a jövő egy részének kimenetelében. - Sajnálom, hogy 

kedveteket kell szednem, de legkorábban holnap visszatérnek 

mindannyian - szavára azon nyomban döbbent csend érkezett 

válaszul.  

- Nem, ők végleg leléptek - szólt Lily, kinek hangjában a 

kirobbanni készülő hisztériás roham árulkodó jeleit lehetett 

felfedezni.  

- Nem. Én beszéltem meg az idős hölggyel, hogy egy napra 

távolítsa el innen őket. Holnapra már itt lesznek. Értetek jöttem. 

Sokat gondolkodtam, hogy megérné e harcolni az otthonunkért 

vagy sem. Jelenleg úgy gondolom, hogy nincs értelme további 

sokkhatásnak kitenni magunkat. Térjünk vissza a gyárépületbe! 

- Azt már nem! Felejtsd el! Nem megyünk sehova. Itt élünk, és 

nem engedjük, hogy vadidegenek kiszorítsanak innen. Nem. Azt 

nem lehet - Lily arca céklavörösre színeződött, keze 
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megállíthatatlanul remegni kezdett. Most haja felé nyúlt. 

Mutatóujjára rácsavart egy vastag tincset, és egy erőteljes rántással 

egy tompa reccsenés kíséretében kiszakította a fejbőréből. Paul egy 

másodperc törtrésze alatt mellette termett. Finoman, ám mégis 

erősen lefogta őt. Ujjait lefejtette egy újabb hajtincsről. Később 

megfogta a két kezét, s nyugtatni kezdte: 

- Igazad van. Az otthonunkat nem adhatjuk oda másoknak, főleg 

nem ilyen embereknek. Itt maradunk, és ha valóban visszajönnek, 

harcolni fogunk érte. Nem engedjük, hogy elvegyék a 

tulajdonunkat, oly sok szép emlékünk helyszínét - Lily a sebesült 

bokáját dörzsölgette, miközben mély lélegzetvételek során 

oxigénnel töltötte meg tüdejét. Egy darabig lelki tusát vívott saját 

magával, aztán amikor mind a huszonnyolc beteg köré gyűlt, és 

simogatni kezdte őt, szemlátomást lecsillapodott. Amint Paul úgy 

érezte, hogy lenyugodtak a kedélyek, hangot adott azon 

gondolatának, mely azóta nem hagyta nyugodni, amióta betoppant 

az épületbe: 

- Ryanről tudtok valamit? - kíváncsian fürkésző tekintettel figyelte 

társai reakcióját. Megnyugodott, amikor észrevette a sajnálkozó 

arckifejezéseket. Választ Kate adott: 

- A pincében van azóta, amióta téged elvittek innen.  

- Mit csinál ott?  
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- Semelyikünk sem tudja. Nem mondta el, mi rosszat csinált, csak 

egyfolytában azt hajtogatja, hogy “bocsánat, kényszerítettek”. Nem 

is evett egy falatot sem. Hallunk lentről hangokat, de nem merünk 

lemenni.  

- Értem - mondta a néhai gondozójuk, aztán felállt. Lilyhez fordult, 

s ezt kérdezte tőle: - Minden rendben lesz veled? Lemennék 

megnézni Ryant. Jobban vagy már? - a nő alig észrevehetően 

bólintott.  

- Vigyázunk rá - ült Lilyhez közelebb Alex.  

- Köszönöm. Hamarosan visszatérek, Ryannel együtt – azzal 

végigsimította az ujjait nyakszirtjének bekötözött varratán, s 

távozott a szobából.  

Nem telt bele pár percbe, s máris meghallotta azon lentről érkező 

zajokat, melyekre az előbb felhívták a figyelmét.  

Végighaladt a tükörfényesre suvickolt kövű folyosón, majd az 

azután következő előtéren, s társalkodón. Az üvegajtóhoz érve 

kinyitotta azt, s szélsebesen az alagút vége felé indult meg. 

Figyelmen kívül hagyva a járat fülkéinek tartalmát, minden 

figyelmét arra szentelte, hogy Ryan halandzsának ható 

ordítozásából legalább egy értelmes szót kihalljon.  

- Mit művelsz? - kiáltott Paul a betegre. Ryan az alagút utolsó 

fülkéjében állt, szemben a falnak. A rendetlenségből helyreállított 

helyiség adott részében az égvilágon semmi és senki nem volt Ryan 
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személyén kívül, aki egy szikével épp a halántékát igyekezte 

meglékelni. Paul további szó nélkül verte ki barátja kezéből az 

orvosi vágóeszközt, mely éles robajjal vágódott a földre, 

vércseppek záporával ajándékozva meg a nyirkos betont.  

- Nem akartalak bántani. Kényszerítettek. Nem. Én nem… 

Bocsáss meg. Legjobb barátom vagy - kiabálta sírva. Paul közelebb 

lépett hozzá. Már épp meg akarta ölelni nyugtatásképp, amikor a 

beteg - ahogyan az szokása volt számára megoldhatatlan 

problémák során - véres öklével ütni kezdte a saját fejét. - Erre 

nincs bocsánat. Erre nincs. Már nincs egy barátom sem. Te voltál 

az egyetlen - feje nagyokat csapódott hátra az ütések ereje 

következtében. Valaha volt gondozója villámgyorsan mögötte 

termett. Hátracsavarta mindkét kezét, és erősen a férfi derekához 

szorította azt. Ryan el akart szabadulni a feltartóztatottságból, ezért 

ívbe feszített háttal, hörögve ismételte szakadatlanul az előzőekben 

tisztán hallott mondatokat.  

- Nyugodj meg! Nem… haragszom. A barátod… maradtam - 

nyögte Paul.  

- Nem akartam - ordította fröcsögő nyállal. Paul érezte, hogy a férfi 

kezd kifogyni az erejéből. Erre ő is lazított a szorításán, majd 

amikor barátja térdre rogyott, követte őt. A biztonság kedvéért 

még lefogta pár perc erejéig, aztán amikor már biztosra vette, hogy 

a megtört lelkű beteg nem fog sem magában, sem másban kárt 
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tenni, elengedte őt, s a sarkára ülve nézett bele a férfi bánatos, 

könnytől vörösre színeződött szemébe.  

- Tudok mindent - mondta Paul végtelenül nyugodt hangnemben. - 

Nincs semmi baj, ne büntesd magad ezért! És most hadd lássam, 

mit műveltél magaddal! - finoman megragadta Ryan állát, s oldalra 

fordította, hogy megvizsgálhassa bőszen vérző halántékát. Mivel 

koszos volt a keze, nem merte megérinteni, így inkább közelebb 

hajolt a tátongó sebhez. Megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy 

a beteg csak a bőrt fejtette le halántékáról, a csonthártya sértetlen 

maradt. A vérző, nagy kiterjedésű sebről egy hajszálvékony 

darabkán lifegett a bőrcafat. Paul egy szó nélkül felsegítette a 

beteget, s rohamos léptekkel a földszint felé indultak. Egyenesen a 

volt dolgozószobájába mentek, mit sem törődve azzal, hogy a 

többi beteg egy része kíváncsian fürkésző tekintettel indult meg 

feléjük. 

- Mindjárt jövünk… Egy kis ideig hagyjatok minket magunkra… - 

lihegte, majd beterelte Ryant a szobájába. Mikor már mindketten a 

helyiségben voltak, kulcsra zárta maguk mögött az ajtót. Figyelmen 

kívül hagyva a többiek aggodalommal teli kiáltásait - melyek 

beszűrődtek az ajtó résén át -, a férfi a vállára egy határozott 

nyomást gyakorolt, hogy a székére ültesse. 

- Mi a baj? - a férfi szeme kerekre tágult félelmében, és könnybe 

lábadt szeme erősen csillogott a lámpafényben. 
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- Semmi baj sincsen, de ha nem látom el megfelelően a sebedet, 

akkor elfertőződik - magyarázta, miközben a szekrénye egyik 

fiókjából előkapta a saját elsősegélycsomagját, melynek állandó 

tartalma volt egy nagy tekercs sebészi damil, fertőtlenítőszert 

tartalmazó üvegcsék, olló, számtalan érzéstelenítő injekció, 

valamint gumikesztyűk. - Akkora vágást ejtettél magadon, hogy 

nincs más lehetőség, vissza kell varrnom a bőrödet - e szavakra 

Ryan feljajdult. - Mit szerettél volna magaddal tenni? 

- Az agyamba akartam vésni azt a három szót, amit beléd kellett 

vágnom és varrnom - szipogta. Paul egyáltalán nem számított ilyen 

szívbemarkoló és egyben szörnyű válaszra. 

- Nem szabad ilyet csinálni! Most lefertőtlenítem a sebet, aztán a 

bőröd alá fogok adni egy kis szurit. Darázscsípésnek fogod érezni - 

azzal koncentrálni kezdett, hogy a tűt megfelelő szögben mélyessze 

a beteg bőre alá, s fecskendezze be az érzéstelenítőt. Paul azt hitte, 

hogy barátja eszét vesztve rohangálni kezd majd a szobában, ám 

korántsem volt így: meg sem moccanva tűrte a fájdalmat, néhol 

enyhe felszisszenést hallatva. - Látod, nem is volt olyan borzalmas. 

Most kibontom a csomagolásából a tűt és a cérnát. A lehető 

legvékonyabb tűmet vettem elő, hogy kevésbé fájjon. Minden 

rendben? Ha érzed, hogy kezd elhomályosulni a szoba, akkor 

mindenképp jelezz! Nem szeretném, ha elájulnál nekem - a beteg 

vállára fektette a kezét, hogy erőt sugározzon belé. Paul érezte, 



270 

 

hogy Ryan szíve olyannyira hevesen dobogott, hogy félő volt, 

szerve menten átszakítja mellkasát. - Nagyon óvatos leszek, ígérem! 

- azzal az egyetemi, szabadon választott gyakorlat során tanult 

sebvarrási technikával elkezdte összevarrni a két bőrfélt. - Ryan, 

hogy van a kiskutya, akiről régebben olyan sokat beszéltél? - vetette 

fel Paul a barátja számára oly kedves témát, hogy elterelje a 

kellemetlen, tompa kapargatáshoz hasonlító érzést, mely az 

elzsibbasztott bőr összevarrásával járt.  

- Jól. Már nagy lett, két éves - nyöszörögte. 

- Te is szeretnél majd egy sajátot? - kérdezte, mikor már megvolt 

az első öltéssel.  

- Igen. Egy fehéret. Ez nagyon rossz érzés… 

- Tudom. Szépen szeretném varrni, ahhoz pedig több idő kell, de 

iparkodom - mondta csendesen. Egy darabig csak a tű által átszúrt, 

varrás alatt lévő bőr reccsenő és sistergő hangját lehetett hallani, 

majd amint Paul érezni vélte, hogy barátját a félelem újabb hulláma 

sodorta el, gondolatterelőként a nyaralás témáját vetette fel. 

 

Paul egészen pontosan öt perc múlva látta úgy, hogy kihozta 

magából a maximumot, s mindent elkövetett annak érdekében, 

hogy a legmegfelelőbben lássa el barátját. Ryan jókora kötéssel a 

fején ballagott ki Paul után a társaihoz, kik egészen addig egy 

pisszenés nélkül hallgatóztak az ajtó előtt. Az elmeotthon egykori 
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igazgatójának mosolyra görbült a szája, amikor látta, hogy ujjongják 

körbe betegei Ryant, aki erre büszkén kihúzta magát. 

Legszívesebben ő maga is csatlakozott volna az ünneplő 

társasághoz, azonban nem engedhette meg magának, hogy lazítson: 

már másfél órával kevesebb ideje volt arra, hogy valami olyat 

tegyen, mely előrébb juttatja őket az igazsághoz. Elővette fejéből 

azon forgatókönyvet, melyet Margarettel való utazás során állított 

össze. Visszarohant a szobájába, melynek ágyán a dugig tömött 

táskája hevert. Nem szívesen szegte a barátai kedvét, de nem 

tudott egyedül megbirkózni a feladattal: 

- Lányok, fiúk, gyertek be egy kicsit a szobámba! - kérte őket. 

Szavaira a visongás nyomban megszűnt, s léptek zaja jelezte, hogy 

egyszerre harminc fő vonult be a szűk helyiségbe. - Mint ahogyan 

azt mondtam valamennyiőtöknek: egy napunk van, míg vissza nem 

térnek a különös emberek. Szavaitokból azt vettem ki, hogy 

helyesebbnek vélitek a megfutamodásnál azt, ha harcolunk az 

otthonunkért. Azonban tudjuk, hogy a szekta tarsolyában milyen 

eszközök vannak: ismeretlen eredetű gyógyszerek - melyek bénító 

hatást fejtenek ki a menekülő félben lévő emberen -, valamint 

különféle narkotikumok oldott változatai. Arra kérlek titeket, 

mondjátok el, hol van e szerek tároló helye! A lefolyóba öntöm 

őket, és a fecskendőket feltöltöm filozófiás sóoldattal, a szájon át 

bevehető folyadékokat pedig tiszta vízzel - vázolta fel nekik a 
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tervét. Karen, Susan és Nancy sokatmondó pillantást váltottak 

egymással, majd szó nélkül sarkon fordultak. Nem sokkal később 

mindegyikőjük húzott maga után egy-egy nagy, vastag falú 

kartondobozt, melyben - mint ahogy az kiderült - feltehetően az 

összes kábítószer volt. Bár Paul egyáltalán nem kívánta a 

betegségei fogságába ejtett barátait bevonni az éles tűkkel ellátott 

fecskendők kiürítésébe és újratöltésébe, belátta, hogy nem volt elég 

egymaga a feladathoz. Mint az kiderült, nem is lett volna rá 

szükség, hogy távol tartsa őket a veszélyes eszközöktől és 

anyagoktól, hiszen bebizonyították, hogy képesek 

felelősségteljesen, különösebb probléma nélkül elvégezni a 

feladatukat.  

- Szeditek a gyógyszereiteket? - kíváncsiskodott munka közben a 

betegek néhai ápolója, hiszen újra és újra rá kellett csodálkoznia 

barátainak szokásosnál is tisztább tudatára. A kérdésére adott 

válasz így hangzott Ruth-tól: 

- Igen. Mindenki emlékezett arra, hogy mikor kell bevennie saját 

magának... Amikor az a sok ember a gyárból elcipelt minket ide, és 

végignézették velünk azokat a durva dolgokat, Brendonnak volt 

egy olyan ötlete, hogy éjjel, amikor alszanak, lopózzunk be a 

gyógyszerraktárba, és mindenki keresse meg a saját gyógyszereinek 

feliratát a fiókokon. Elloptuk az összes bogyót, és felcsempésztük 

a szobánkba. Dupla adagot szedünk mindenből…  
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- Értem. Ezek szerint ezért vagytok ilyen feltűnően nyugodtak - 

vonta le a következtetést Paul. Szívből örült annak, hogy 

mindannyian hallgattak Brendonra, és belátták, hogy a javukat 

szolgálja az, ha beszedik a számukra előírt orvosságokat. - Jobb 

ötletem nekem sincsen, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy míg 

meg nem tudjuk, mi ez az egész, addig mindenképpen dupla 

adagot szedjetek! - mondta, majd amint Brendon a látóterébe 

került, felé fordult: - Nagyon köszönöm - a filozófusjelölt beteggel 

madarat lehetett volna fogatni, annyira megörült Paul 

elismerésének.  

 

Két óra leforgása alatt sikerült minden fecskendőt és üvegcsét 

kiüríteni, fertőtleníteni, ártalmatlan folyadékokkal feltölteni, majd 

azokat fertőtlenítőszerbe mártott vattával ismét áttörölni. Fáradtan, 

de mégis a sikerélmény áhítatában cipelték vissza az eredeti 

helyükre a dobozokat. Egy szusszanásnyi szünet következett, mely 

során mindannyian a legfelső szinten elhelyezkedő társalgó 

kanapéin pihentek le. Paul a földre meresztette a szemét, úgy 

gondolkodott tovább, mi legyen a következő lépés, ám a fejét 

rögvest felkapta, amint érezni vélte magán mind a harminc személy 

tekintetét. Gondolatukat Ruth foglalta szavakba: 

- Miért öntöttük ki a bénító injekciókat? Simán csak eldughattuk 

volna előlük, és fel tudtuk volna használni ellenük. Beadtuk volna 
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mindegyikőjüknek, megkötöztük volna őket, és amikor 

kijózanodtak volna, rákérdeztünk volna, hogy kik ők és mit 

akarnak tőlünk. 

- Jómagam is gondoltam erre a lehetőségre, de aztán elvetettem - 

mondta Paul.  

- Miért?  

- Mert nem a saját, alattomos fegyverükkel fogjuk hátba támadni 

őket, hanem tisztességesen fogunk viselkedni.  

- Miért kellünk nekik egyáltalán?  

- Sajnos fogalmam sincs. De nincs sok időnk, úgyhogy keljünk is 

fel, és lássunk munkához! Veszélytelenné kell tenni az egész házat - 

csapta össze a tenyerét. Mikor észrevette, hogy Ryan is 

feltápászkodott, így szólt: - Hékás, te itt maradsz! Pihenned kell. 

Amint elmúlik az érzéstelenítő hatása, elég kellemetlenül fog 

sajogni a sebed - a megszólított férfi csüggedten zuttyant vissza a 

kanapéra. Paul egy pirulát nyújtott át a betegnek, ezzel az 

utasítással: - Ha elviselhetetlennek érzed a fájdalmat, vedd ezt be! - 

Ryan úgy vette át a gyógyszert, mintha az egy felbecsülhetetlen 

kincs lett volna.  

 

Paul a többiekkel együtt meleg ruhát öltött. Átszelték a nagy 

udvart, s egyenesen az erdő felé vették az irányt. Célul tűzték ki 

ugyanis, hogy leszerelik a hatalmas állványon lógó, 
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kényszerzubbony szerű szíjakat. Paul legszívesebben bérelt volna 

egy nagy teljesítményű szivattyút, mellyel eltávolíthatták volna a tó 

medréből a vizet, de egyrészt nem maradt idejük már efféle 

dolgokra, másrészt pedig nem kívánta elpusztítani a gyönyörű tó 

élővilágát.  

Szerencséjük volt, mert a tó teljes szélességét átfogó keret fejjel 

lefelé, a földre volt fordítva, így könnyen elérhetővé váltak 

számukra. Az intézmény hajdani igazgatója minden férfi kezébe 

adott egy csavarhúzót, mellyel leszerelhették a vázról a csigákat. 

Amikor ezzel megvoltak, a nőkön volt a sor, hogy egy halomba 

gyűjtve a szerzeményeket, óvatosan benzint locsoljanak rájuk. Paul 

nem engedte nekik a nyílt láng használatát, ezért amikor már csak a 

felgyújtás maradt hátra, megkérte őket, hogy vonuljanak tisztes 

távolságra tőle és a kupactól. Mikor mindannyian fedezékben 

voltak, előhúzott a zsebéből egy doboz gyufát, és annak egy égő 

szálát a szíjakra, láncokra és csörlőkre hajította. Amint ember 

termetűre lobbant a láng, rögtön áldotta a józan eszét, hogy 

elutasította Ryan segítségét: a látvány meglehet felélesztette volna a 

gyógyszerek hatása miatt mélyen szunnyadó piromániáját. 

Olyan farkasordító hideg volt odakint, és olyan orrfacsaró bűzzel 

járt a bőrszíjak égése, hogy amint mérséklődtek a táncoló 

lángnyelvek, azonnal be is vonultak, további munka után nézve.  
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Bent aztán a következő lépés a múlt századi kínzóeszközök 

darabokra szerelése volt. Paul tudta, hogy  jobb döntés lett volna 

inkább azok porig égetése, ám nem tudta biztosan, hogy nem e egy 

múzeumból lopott értékekkel voltak a betegek és a szekta tagjai 

nap mint nap körülvéve. Továbbá amint fantáziáját szárnyalni 

engedte, elképzelte, hogy a hiedelem szerinti gróf szelleme - ki hús-

vér élete során büszke tulajdonosa volt az elmegyógyintézetnek 

otthont adó kastélynak - felbőszül a becses kincsének égetését 

látván, s olyan fokú természetfeletti jelenségeket produkál majd, 

hogy a jelenlévőknek a továbbiakban egyetlen nyugodt éjszakájuk 

sem lesz a félelemtől.  

Az eszközök és a műszerek szétszerelése nehezebben ment, mint 

ahogy azt elképzelték. Leginkább a fából készültekre volt ez igazán 

elmondható, hiszen az elvetemedett anyag szinte bekebelezte a 

szögeket és a csavarokat.  

Beesteledett már, amikor végeztek az összes operációkhoz 

szükséges műszerek, műtőasztalok, kínzóeszközök, és egyéb olyan 

tárgyak darabokra szerelésével, melyekkel a jövevények kárt 

tehetnének a betegekben és Paulban.  

Kimerülten roskadtak le a férfiak egyik hálószobájába. Paulnak 

annyi ereje sem volt, hogy megköszönje barátainak a segítséget. 

Vagy félórányi, pihenéssel teli néma csend következett. Amikor 

Paul alkalmasnak vélte magát az érthető beszédre, bepótolta az 
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elmaradt köszönetet, azután pedig érdeklődött Ryan hogylétéről. A 

férfi megfeszült arcizmokkal kinyögött egy “jól vagyok”-ot, majd 

összekuporodott, és hosszú perceken át meg sem szólalt. Paul nem 

is hibáztatta ezért, hiszen tudta, mekkora kínnal járt a friss, 

összevarrt seb gyógyulása. Az ő figyelme viszont annyira 

elterelődött, hogy saját öltései miatt csak idegentest érzése volt, 

kifejezett fájdalma nem.  

- Mit csinálunk ezután? - kérdezte Alex.  

- Vacsorázunk, és megpróbálunk alvással energiát gyűjteni - 

válaszolta Paul.  

- Most már bármikor jöhetnek, ugye?  

- Sajnos azt kell, hogy mondjam, igen. Legyünk résen! Úgy érzem, 

a mai ténykedésünk feltartóztatja majd őket, és talán megérthetjük, 

miért viselkednek így. Legszívesebben szólnék a rendőrségnek, de 

a polgármester keze van a dologban, így esélyünk sincs náluk. Le 

vannak kenyerezve. 

- Tudjuk - sóhajtotta Theresa. 

- Mit tudtok? - érdeklődött kíváncsian fürkésző tekintettel Paul. 

- Azt, hogy a rendőrök nem foglalkoznak velünk. Sem a mentő, se 

senki más - vette át a szót Theresától Chris. Paul megilletődve 

vette tudomásul, hogy a hallgatag férfi bekapcsolódott a 

beszélgetésbe. - Próbáltam őket titokban felhívni, de amikor 

elmondtam nekik, mi történt és hol, rám csapták a telefont. 
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- Ezt komolyan mondod? 

- Igen. Pedig a bátyám a rendőrségnél dolgozik, még protekciós is 

lehettem volna - Paul hosszan gondolkodóba esett, majd szavakba 

is öntötte a véleményét: 

- Érthetetlen számomra, hogy lehet Jeremynek ekkora hatalma - 

azzal felállt, s a szoba sarkában heverő dobozt a helyiség közepére 

húzta. A betegek egy része felkelt, hogy belekukkantson annak 

tartalmába, mely nem más volt, mint az ártalmatlanítás során, 

gondozójuk által összegyűjtött műszerek, melyek kiváló 

fegyverekként funkcionálhatnak, ha mégis harcra kerülne a sor. - 

Ezek műtéti eszközök - magyarázta Paul. - Mindenki vegyen ki 

belőle egyet-kettőt, és ügyelve arra, hogy a szerszámok védőtokjai 

ne essenek le, akasszátok az övetekre! - barátai valószínűleg 

egészen addig aggódtak, hogy egy esetlegesen kirobbanó harc 

során nem tudják mivel megvédeni magukat, ugyanis amint Paul 

befejezte a mondandóját, egy emberként termettek a doboznál, és 

egymást kitúrva kutakodtak a számukra legmegfelelőbb fegyver 

után. Egykori ápolójuk gyomra összeszorult, amikor a 

kétségbeesett betegeket látta maga előtt, ahogy minden esélyt 

megragadnak, hogy valamelyest bebiztosítsák magukat a félelmetes 

vendégek ellen. Sokan a doboz tartalmába markoltak, s a 

megszerzett zsákmánnyal a szoba legtávolabbi pontjába rohantak, 

így jó pár betegnek nem is maradt fegyvere. Mikor Paul ezt 
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meglátta, kieresztette a hangját: - Figyeljetek rám! - kiáltotta, 

túlharsogva a veszekedésük zaját. - Mondanom kell valamit. Nem 

is értem magam, miért viselkedem úgy, ahogy. Azonnal hagyjátok 

el az épületet! Én megvárom őket, de benneteket nem akarlak 

kitenni ilyen borzalmas dolgoknak. Így is hány értelmetlen 

halálesetnél kellett jelen lennetek, nem beszélve a kínzásokról. Úgy 

érzem, hogy a józan eszemet elvették tőlem a fejműtétem során. 

Csak ez az egy magyarázata lehet annak, hogy ilyen felelőtlenül 

viselkedem - Ryan a magasba emelte a kezét, mutatván, hogy szólni 

szeretne: 

- Nem mehetünk el. Sokan közülünk tagadják, hogy betegek, de én 

tudom, hogy az vagyok. És azt is tudom, hogy azt hiszed, nem 

bírjuk el ezt a sok mindent, de én maradok, mert a legjobb 

barátom vagy. Nem hagylak a slamasztikában - mondta a röpke 

szereplésétől lámpalázasan, remegő kezét idegesen tördelve, s 

hevesen bólogatva. Beszéde után felharsant egy Ryannek célzott 

éljenzés, mellyel biztosították őt afelől, hogy osztják a véleményét, 

és ők sem kívánják elhagyni hőn szeretett otthonukat. 

Döntésüknek Paul a legkevésbé sem örült, de már annyi ereje sem 

maradt, hogy ellenük szegüljön. A pórul járt fegyverteleneknek 

fegyvert biztosított, valamint rövidebb beszédet intézett feléjük, 

melyben tájékoztatta őket a menekülési útvonalról és a földszinti 

ablakok helyes kinyitásáról - ha ablakon át történő menekülés 
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lenne szükséges. Később a birtokukban tudott eszközök 

fegyverként való használati módjáról tartott előadást, majd 

takarodót fújt. A csarnokban tértek nyugovóra, miután mindenki a 

maga ágyneműjét kivitte oda. Egymáshoz egészen közel 

kuporodtak le. Paul még ellenőrizte az elmegyógyintézet ajtajainak 

és ablakainak zárt állapotát, majd őt is elnyomta az álom.  

 

Alig múlhatott el éjfél, amikor erős fény világított keresztül Paul 

lehunyt szemhéján. Egy darabig azt hitte, hogy ismét a lenyűgöző 

külsejű és kisugárzású nőt pillanthatja meg a természet lágy ölén, 

ám amikor észlelte, hogy az álomképnek hűlt helye sincs körülötte, 

feleszmélt: kinyitotta a szemét. Előre felkészült az erős intenzitású 

fény hatására keletkező, retináját érő fájdalomra, annak ellenére az 

mégis sokként érte. A következő trauma akkor érte őt, amikor 

valamelyest kitisztult a látása, s közvetlenül a saját arca előtt látta a 

szekta vezetőjének komor ábrázatát. Mint ahogyan azt Paul később 

észrevette, minden egyes beteggel három szektatag járt el 

hasonlóképp: körülfogva őket, hosszan bámulták őket. 

- Örülünk, hogy itt vagytok - szólalt meg különös hangján a vezető. 

- Eljött hát az idő, hogy beteljesítsétek azt, amiért ezidáig 

küzdöttünk.  
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Aggasztó vallomás 

 
Paul másodpercek törtrésze alatt vágta magát álló testhelyzetbe, 

hogy Logan fölé magasodjon. Helyzetváltoztatása közben 

igyekezett zajt csapni, hogy felverje álmából a barátait. A 

hangokból ítélve ez sikerült is, hisz valamennyiük feljajdult, amint a 

kíváncsiság szétfeszítette a már-már összeragadni látszó 

szemhéjukat. A betegek néhai gondozója egy lélegzetvételnyi 

szünetet sem engedett meg magának, nyomban a magasba 

lendítette a karját, hogy ujjai szorosan a vezér nyakára fonódjanak. 

Az indulattól feldühödve taszította őt a falhoz.  

- Annak jött el az ideje, hogy kinyögjétek, mi a franc folyik itt! - 

sziszegte. Egy rövid ideig erősebb szorításban részesítette a férfit, 

aztán ujjai elernyedtek a nyakán. Az említett testrész tulajdonosa 

most e parancsszót ordította: 

- Szorítsd rá! - Paul riadtan kapta a fejét barátainak fekhelye 

irányába. Rögtön megpillantotta, hogy az utasítás következtében 

egy-egy, folyadékkal átitatott gézlapot szorítottak a betegek 

arcához. Paul mit sem törődve a vezetővel, a hozzá legközelebb 

lévő bajba jutotthoz, Alexhoz rohant. A férfit őrző három fő a 

saját testükkel próbálták útját állni, ám Paul ellenszegülést nem 

tűrve hajította odébb őket. Leguggolt a beteghez.  
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- Ne engedd! Ébredj! - pofozgatta az arcát, ám hiábavalónak 

bizonyult a próbálkozása: a férfi szeme lassan kiakadt, a szemhéja 

pedig lecsukódott. Paul kétségbeesetten tekintett fel, hogy a 

többiek állapotát is szemügyre vegye: mindannyian kábultan 

terültek szét fekhelyükön. A körülöttük guggoló szektatagok most 

felálltak, vezetőjükre meredtek, további parancsszóra várva. Paul 

ujjai az övére akasztott orvosi szikét érintették.  

- Milyen anyaggal altatták el őket? - förmedt Loganre, hiszen orrát 

szúrós szag csapta meg.  

- Amit a táskádban találtunk - mondta a megszólított megjátszott 

mézes-mázas hangon, majd a híveihez fordult: - Gyertek közelebb! 

- Paul szíve a torkában dobogott, amint a tagok teljesítették a 

kérést. Ott állt egyes egyedül, száz kiéhezett hiéna gyűrűjében, és az 

ő fegyverét csupán egy szike és egy érvágó képezte.  

- Mit akarnak tőlem? - próbált uralkodni magán, hogy hangjában 

ne lehessen érezni a reszkető félelmet, ám törekvése csak félig-

meddig sikerült.  

- Megérteni, hogyan működsz te, és a híveid.  

- Ők nem a híveim. Ők a gondozottaim, akiket megfelelően kellene 

kezelni ahhoz, hogy normális életet élhessenek. Maguk meg 

gyilkolják egymást, és azt végighallgattatják velük. Mondják már el, 

miért? Mégis miért jöttek ide? Miért altatták el őket? - itt a barátaira 

bökött.  
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- Mert valószínűnek tartjuk, hogy gyógyszerelte őket, míg mi távol 

voltunk - a férfi kecskékhez hasonlító szeme villant egyet az erős és 

fájdalmat keltő fényben, mely bevilágította az egész helyiséget. Paul 

nem erősítette meg a gyanúját. Logan tovább folytatta: - Egészen 

addig fognak aludni, míg a méreganyag el nem távozik a 

szervezetükből - Paul feje zakatolt a benne keletkező őrjítő 

kérdésektől. Egyik pillanatban még úgy érezte, hogy nyugodt 

hangnemben fogja feltenni azokat, azonban a következő 

másodpercben már arra eszmélt fel, hogy a vezetőre vetette magát, 

hogy az éles fegyverét a torkához szegezze. 

- Tudnom kell, mi folyik itt! - szeme a férfi egész arcán átívelő, 

mély hegen állapodott meg.  

- Fiúk! - kiáltotta vigyorogva. Paul felkészülve az őt erő támadásra, 

megfeszített háttal a tömeg felé fordult, miközben fél szemét 

folyamatosan a vezérre szegezte. Szorosabban megmarkolta a 

kezében tartott kést,  s annak pengéjét Logan húsába vájta. Vágása 

nem ért eret, csak a bőr szakadt fel, melyből vékony vérvonal 

szaladt a pengére. A hívőknek sem kellett több: mintha puskából 

lőtték volna ki valamennyiüket,  olyan sebesen termettek 

közvetlenül mellette. Egyikük kicsavarta a kezéből a vágóeszközt, 

vagy öten pedig a végtagjait ragadták meg, és emelték a magasba. 

Paul a szeme sarkából látni vélte, ahogy Logan a nyakán ejtett seb 
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okozta fájdalom hatására élvezettel az arcán kezdett el pörögni a 

saját tengelye körül.  

- Te jó ég, itt senki sem normális - nyögte Paul, miközben minden 

erőfeszítéssel igyekezett lerázni magáról a rá akaszkodó férfiakat. 

Küzdelme azonban hiábavaló volt, hiszen sikerült bezárniuk őt egy 

hatalmas ketrecbe, melyet előzőleg a szekta kidobó fiúkként 

funkcionáló tagjai szétszerelt állapotában cipeltek be a helyiségbe, 

hogy aztán szorgosan összeeszkábálják. Úgy hajították be Pault a 

rácsok közé, hogy nem tudta megtartani az egyensúlyát, menten a 

földre esett. Könyöke a hideg kőbe vágódott, de mit sem törődve 

az égő, zsibbadó érzéssel feltápászkodott, és a ketrec lakatra zárt 

ajtajához rohant.  

- Azonnal engedjetek ki! - ordította, miközben próbálta feltépni az 

ajtót. A rácsok azonban masszívan a helyükön maradtak.  

- Hadd férjek hozzá! - ütötte meg a fülét a vezető iszonyú hangja. 

Hívei a kérése hallatán szétrebbentek a ketrectől, s így utat 

nyitottak a fogva tartotthoz. Logan egészen a rácsok közé dugta a 

fejét, úgy nézett szembe Paullal. "Olyan közel van hozzám, hogy 

akár meg is sebesíthetném", morfondírozott a fogoly, ám rögvest 

elvetette az ötletét, hiszen ha megtette volna, egy csapat hívő 

ugrott volna rá. - Dühöngj csak nyugodtan! Szükségünk van a 

benned lakozó őrültre.  

- Miről beszélsz? Mondd már el, hogy miért csináljátok ezt! 
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- Nem mondhatok semmit. 

- Akkor hozz ide egy embert, aki beszélhet! Könyörgöm! 

- Mindjárt itt lesz a főnök. 

- Nem te vagy a vezető? 

- Én csak aprónép vagyok a főnökhöz képest - alig fejezte be a 

mondatot, máris hallatszódott, hogy a bejárati ajtó nyikorogva 

kitárult. Hűvös levegő csapta meg Paul arcát, aki most a jövevény 

felé tekintett.  

- Miért nem csodálkozom - harsant fel Paul gúnyos nevetése, 

amikor meglátta Jeremyt. A férfi arckifejezéséből egy cseppnyi 

meglepettséget sem lehetett kiolvasni. Halvány mosollyal nyugtázta 

a teremben jelenlévő, bódítás alatt álló betegek jelenlétét, valamint 

néhai gondozójuk fogva tartásának és a szekta éber figyelmének 

tényét.  

- Szia, Paul! - köszöntötte hűvösen. - Engedelmeddel áttérnék 

tegeződésre, hiszen kezd már beletörni a nyelvem abba a fránya 

magázódásba. Úgy gondolom, már nem kell távolságtartóan 

viselkednünk egymással, mert hamarosan megszűnik a probléma 

forrása - a megszólított méregetve nézte valaha volt legjobb 

barátját. Jeremy immáron elhagyta a nevetséges öltözetét és a feje 

búbján ékeskedő, csonkig égett gyertyát. Helyette a különös csapat 

egyenruháját, azaz a köpenyt húzta magára. - Sajnálom a 

történteket. 
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- Ó, nem sajnálsz te semmit! Renden, legyőztél. Most már engedd 

el a betegeimet! Nevetséges vagy, hogy egy véletlen baleset miatt 

keseríted meg ennyi ember életét. Tudtál arról, hogy halálos 

áldozatai is vannak ennek a szektás baromságnak? 

- Hallottam, és nagyon sajnálom - mondta. Hangjában Paul egy 

cseppnyi együttérzést sem fedezett fel.  

- Be kellene lassan fejezni ezt az álszent viselkedést, és kinyögni, 

hogy mihez kellünk. Miért kell minket mindenáron fogva tartani? 

Miért nem lehet a betegeimet gyógyszerelni?  

- Ez igazán bonyolult dolog - válaszolta Jeremy, aztán idegesen az 

ajkába harapott. 

- Azért próbálkozzál meg azzal, hogy elmondod! - kérte Paul 

tudatosan kissé lecsillapított kedéllyel, hiszen félő volt, hogy a 

polgármester már csak dacból nem kívánja megosztani vele a 

fontos információkat.  

- Mondtatok neki már valamit? - tette fel a kérdést a szekta 

vezetőjének. Mivel az ő válasza egy fejcsóválás volt, Jeremy mély 

lélegzetet vett, s nekifogott a beszédhez. Paul olyan erősen 

koncentrált a férfi mondandójára, amennyire csak tőle tellett, hogy 

egy fontos információfoszlány se kerülje ki őt. - Szükségünk van az 

őrületre. Muszáj őrültté váltunk, különben sosem leszünk 

boldogok. A betegeket azért kell megfosztani a kezelésektől, hogy 

a bennük elhatalmasodó elmebaj átterjedjen ránk is.  
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- De miért? - tárta szét a karját az egyre kétségbeesett Paul. 

- Mondtam már: hogy boldogok legyünk. 

- Azt hiszed, boldogok a betegeim, ha megvonjátok tőlük a 

gyógyszereket? Tudod egyáltalán, hogy olyankor mekkora háború 

dúl a fejükben? 

- El tudom képzelni. 

- Nem, nem tudod. És képzeld, nem én gyógyszereltem őket, 

hanem ők magukat. Kénytelenek voltak saját magukról 

gondoskodni amellett, hogy a mindennapos tévképzeteikkel is meg 

kellett küzdeniük... De most már elég legyen! Engedjetek ki! - 

Jeremy fészkelődni kezdett, s idegesen körbetekintett. 

- Hol van? - súgta oda a kérdést a szekta vezérének. A kérdezett az 

orra hegyével a távolba bökött. Paul követte a két férfi tekintetét: 

egyenesen az alvó betegekre szegezték a szemüket, egészen 

pontosan pedig Ryanre. Most az egyik, jól megtermett hívő elindult 

felé, hogy a halkan szuszogó beteghez lépjen.  

- Meg ne érintse! - förmedt rá Paul, azonban nem hallgattak rá: a 

szektatag a hónalja alá nyúlt, s lábra segítette a beteget. Ryannek 

rongybaba módjára lógott le a feje, hiszen még erősen a szer hatása 

alatt állt. - Mit akartok tőle? - kérdezte Paul, miközben 

minduntalan próbálta szétfeszíteni a rácsokat, ám azok 

sziklaszilárdan maradtak a helyükön.  

- Idővel mindenre fény derül - válaszolta Logan. 
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- Elaltattátok őt is? - vonta kérdőre a vezért Jeremy. A kérdezett 

nem felelt, hiszen Ryan most megmozdította a fejét. 

- Nem alszom. Ébren vagyok - motyogta. 

- Ryan, fuss! - harsogta Paul, ám utasításával elkésett, hiszen a 

szekta egyes tagjai által alkotott kör most jóval szűkebb lett. Paul 

szívét a tömény sajnálat mardosta, ahogy a barátjára nézett. 

Szívesen cserélt volna vele, hogy az idegen emberek őt fogják 

közre, s vele tegyék azt, amit csak akarnak. A lelkiismeret-furdalás 

szikrája - melyet gondozottai iránt érzett - megjelent a lelkében, s 

lassan megkezdte uralmát a teste felett. Kellemetlen érzésével 

azonban nem sokáig tudott foglalkozni, hiszen most felfigyelt 

Ryanre, aki felszegett fejjel beszélni kezdett. Paul egy ideig csak a 

mozgó száját látta, ám amint minden kavargó gondolatot hátrébb 

helyezett a fejében, meghallotta barátja szavait: 

- Mit akarnak tőlem? Paul, azt hiszem bántani akarnak! Nem 

akarom, nem akarom…  -  azzal a megszokottnál is hevesebben 

kezdte rázni a fejét. Paul fejébe vér szökött, s egyik pillanatról a 

másikra annyira kiizzadt, mintha egy nagy vödör vízzel borították 

volna nyakon.  

- Ryan, fuss, míg nem fognak le! - kérte őt már-már könyörögve, 

azonban mintha a beteg meztelen lába összenőtt volna a járólappal, 

egy tapodtat sem mozdult. Paul tehetetlenül nézte néhai ápoltja 

saját magában vívott lelki tusáját. Kétségbeesetten újból a ketrec 
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falait kezdte el rángatni, hátha az a gyenge összeszereltség miatt 

megadja magát, ám sajnos az még mindig töretlenül állta a 

megpróbáltatásokat. Paul úgy fújtatott, mint egy feldühödött, éhes 

és  támadni kívánó oroszlán. - Ryan, legyél bátor, és fuss el!  

- Nem merek - visította a férfi. Paul határtalan sajnálatot érzett a 

tehetetlen férfi iránt, kire bármelyik pillanatban rávetheti magát 

Jeremy egyik embere. A beteg őrlődéstől eltorzult arckifejezését 

vizslatta: könnyek hada gyöngyözött az arcán, szeme ijesztően 

tikkelt, nyála megcsillant a szája szélén. Néhai gondozója csak most 

vette észre, hogy összevarrt halántékát fedő fehér kötést valamikor 

álmában leránthatta magáról. Ahogy Paul jobban elmerült a beteg 

reakciójában, valami egészen különös, leírhatatlan érzés kelt benne 

életre. - Ryan, mi a baj? - a beteg csak magába roskadva suttogott 

valamit, azután pedig abbahagyta a rá jellemző 

kényszermozdulatokat. Paul körül forogni kezdett a világ, amikor 

meghallotta a beteg eszeveszett hahotázását.  

- Bevetted! Átvertelek! - nyögte két kacaj között, s a szeme 

sarkából letörölte az újonnan felszínre kívánkozott 

könnycseppeket. Paul értetlenül meredt maga elé, és próbált 

megfejtést találni Ryan zavart viselkedésére.  

- Ezt hogy érted?  

- Ahogy mondtam. Te vagy a legmanipulálhatóbb ember, akivel 

valaha is találkoztam - a ketrecben sínylődő Paulnak nem kellett 
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faggatóznia, Ryan rögvest magyarázatba fogott: - Több, mint öt 

éven keresztül olyan gyönyörűen megjátszottam magam, hogy 

észre sem vetted. Valójában olyan messze áll tőlem a tébolyultság, 

mint tőled. Bárcsak nem így lenne! Oly sok időt pazaroltam arra, 

hogy rám ragadjon az őrület, hogy az már hihetetlen. Ó, nézzétek 

oda, a kis barátunk apró lelke megtörni látszik! - hívta fel a többiek 

figyelmét Paul összeesésére. A férfi szívébe késszúrásként hatoltak 

az éles szavak. Felfogta Ryan mondatait, de nem akarta azokat 

megérteni. “Ez csak egy álom lehet! Egy nagyon durva rémálom”, 

hajtogatta magában.  

- Ki vagy te? - lehelte a kérdést.  

- Téged cirkuszban kellene mutogatni, annyira ostoba vagy - 

vihogta. - Egy grófi családból származó feltaláló vagyok. Mesélek 

egy kicsit magamról: tíz éves koromban történt, hogy eme épület 

tulajdonosán, Gróf Kenneth Fray-n, azaz a hetvenhét éves 

üknagyapámon elhatalmasodott az őrület, pontosabban a 

skizofrénia. Annak ellenére, hogy betegségének megvoltak az 

árnyoldalai, észrevettem rajta, hogy sokkal boldogabb az ő benső 

világában. Egy este aztán megkérdeztem tőle, hogy mit lát és mit 

érez, tehát hogy a tévképzetek milyen világba repítik őt. Azt felelte, 

hogy naponta többször egy olyan természetfelettien gyönyörű 

világban találja magát, melyről egészségesen csak álmodozott. A 

csodás helyről csak akkor szakad ki, ha előírásszerűen beszedi a 
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gyógyszereit. Amikor erre rájött, megtagadta az orvosságokat. 

Szüleim egymaguk nem tudták belediktálni a bogyókat, ezért úgy 

határoztak, hogy elmegyógyintézetbe zárják. Azonban üknagyapám 

megelőzte őket, és a saját kastélyában hozott létre egy tébolydát. Ő 

volt a világon az első elmegyógyintézeti igazgató, aki kezelés alatt 

állt. Irgalmatlanul sok időt töltöttem vele az újonnan létesült 

intézetben, mely során megfigyeltem rokonom betegtársainak 

viselkedését is akkor, amikor rohamuk volt. Aztán beszéltem 

Kenneth üknagyapámmal, mely során meggyőztem őt, hogy 

titokban hagyjuk el a gyógyszerelést. Sok beteg bár még inkább 

megőrült az őt körülvevő, zordnak tűnő világtól, ám hamar belátta 

mindenki, hogy sokkal boldogabbak a Túlvilágon - Paul nem akart 

hinni a fülének. Az az ember, akit a legjobban szeretett a 

gondozottai közül, valójában nem is volt beteg, csupán a bolondját 

járatta vele.  

- Egy őrült vagy, Jeremyvel együtt - szaladt ki a száján.  

- Jeremy? Erre a tökkelütött emberre gondolsz itt a jobb 

oldalamon? Engem a manipulálás császárának becéznek. Ezzel 

mindent elárultam - Paul az egykori legjobb barátjára nézett. Most 

az egyszer észrevette az arcán a meggyötörtséget. Mindig is tudta, 

hogy a volt barátját könnyen lehet befolyásolni, de amint elkezdett 

magasabb babérokra törni és minduntalan keresztbe tenni neki, 

úgy vélte, levetkőzte e tulajdonságát.  
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- És mégis miért hiszed azt, hogy az elmebetegek egy szebb 

világban élnek? 

- Kérdésre kérdéssel felelnék: neked nem voltak látomásaid?  

- De - ráncolta a homlokát Paul, mikor a visszatérő álmaira 

gondolt.  

- Ezért is játszol kulcsszerepet.  

- Azok csak álmok... És mégis honnan tudsz róluk? 

- Az titok... És nem, nem csak álmok. Az maga a valóság. Az 

őrültek olyan képességekkel rendelkeznek, melyekre az épelméjű 

társaik nem képesek: kapcsolatot teremteni a boldogabb világgal, s 

tovább megyek: képesek még ottmaradni is - Paul az utolsó 

mondat hallatán felelevenítette magában azon bizonyos 

momentumot, amikor álmában a lenyűgöző nő, Elizabeth mondta 

neki, hogy közeleg az az időpont, amikor már végleg áttérhet az ő 

világukba.  

- Én is megőrültem? - tette fel a kérdést, érdekes mód 

érdeklődően, semmint ingerülten. Egyszerűen nem volt képes 

haragudni Ryanre. Reménykedett abban, hogy csak tréfáltak vele, 

és Ryan valójában megmaradt annak az elesett, szeretetre éhes, 

kisfiús személynek, mint akinek mutatta magát oly sok éven át.  

- Nem, te nem őrültél meg. Te csak egy ritka képességgel 

rendelkezel. 

- Mivel? 
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- Egy tulajdonsággal, mellyel nem kell betegnek lenned ahhoz, 

hogy a Másvilágra kerülj. Épp azon ügyködöm, hogy kiderítsem, 

mi válthatja ki ezt a különleges tulajdonságot belőled. Ezért tártam 

fel a koponyád. Nem kell aggódni: semmi rendkívülit nem találtam 

benne, így hozzá sem nyúltam. Pedig szerettem volna kiemelni az 

agyadból azt a bizonyos darabot, és valamilyen módon 

sokszorosítani. Célom az, hogy a világ egész népessége átélhesse a 

Túlvilág boldogságát.  

- A betegek miért kellenek? Velük is kísérleti egerekként bánsz?  

- Mint már azt tudod, ők csak ahhoz kellenek, hogy a saját 

betegségük átterjedjen ránk. Jelenlegi álláspontom az, hogy meg 

kell őrülnünk ahhoz, hogy a másik világot megtapasztaljuk. Minden 

egészséges emberben ott szunnyad az őrült, csak elő kell 

csalogatni. Ezt vérre menő játékkal kívánom elérni, természetesen 

a valódi betegek segítségével. Látod, egy ujjal sem nyúltunk 

hozzájuk. Csak szükségünk van a kisugárzásukra. És hogy miért 

játszottam meg magam annyi éven át? Akkor, és most is úgy 

gondolom, hogy azért van különleges tulajdonságod, mert a 

betegek között töltötted a mindennapjaidat, így bár nem 

bolondultál meg, de a képesség, mellyel a szebb világba való 

átlépés lehetséges, tanyát vert benned.  
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- És az a sok haláleset mire volt jó? Van róla fogalmad, hogy 

ártatlanok haltak meg, akiknek az volt az egyetlen bűnük, hogy 

túlságosan is hiszékenyek voltak? - fújtatott dühösen.  

- Mint ahogy azt a helyettesem is mondta neked egy alkalommal: 

járulékos veszteség - legyintett.  

- Őrült vagy! - ordította.  

- Helyesbítenék: egy őrült feltaláló - utánozta Jeremy megjátszott 

kedélyes stílusát. Ryan feje ezután vörösödni kezdett az 

ingerültségtől. - Muszáj áldozatokat hozni a célunk 

megvalósításáért - Pault az ájulás kerülgette. Ennek ellenére talpra 

állt, és ököllel ütni kezdte a rácsokat, mit sem törődve azzal, hogy 

felrepedt bőréből kiserkent a vére.  

- Öcsémként védelmeztelek. Minden erőmmel azon voltam, hogy 

kigyógyulj a piromániából - meredt aztán maga elé.  

- Ez van. Késő bánat. Legközelebb szemfülesebb leszel. Már ha 

lesz legközelebb - nevetett a poénon, melyet csak ő értékelt. - 

Különben is, piromániás beteget a világ legegyszerűbb dolga 

leutánozni. Gyújtogatni mindenki tud. Tökéletesen meg tudtalak 

téveszteni téged is, és azon kismillió szakembert is, akik vizsgáltak, 

és gondomat viselték -  Paul több kérdést nem tudott feltenni, 

mert hallani vélte, hogy a betegek ébredezni kezdtek. Egykori 

gondozójuk egy percig sem tétlenkedett, kieresztette öblös hangját: 
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- Ébredjetek fel, és fussatok! - kiabálta nekik. Barátai ijedten 

ugrottak fel, s hátráltak a hozzájuk legközelebb lévő fal felé.  

- Mi történt? - kérdezte remegő hangon Karen.  

- Ne kérdezzetek semmit, csak azon nyomban hagyjátok el az 

épületet, és menjetek haza a családotokhoz! - vérző kézfejével 

megtörölte a homlokát, majd folytatta a ketrec feszegetését. Bízott 

benne, hogy a betegek hallgatnak rá, és a lehető leghamarabb 

távoznak az elmegyógyintézet épületéből, ám korántsem így 

történt: egyikőjüknek sem volt annyi bátorsága, hogy akár egy 

lépést is tegyen a kijárat felé.  

- Még gyógyszer hatása alatt állnak - intézte e szavakat Ryan 

Loganhez, aki erre biccentett egyet, s így szólt a hívőknek. 

- Fogjátok őket közre! - a szekta tagjainak sem kellett kétszer 

mondani: rögvest a betegek mellett termettek úgy, hogy ismét 

három fő fogott közre egy kétségbeesett személyt. Mikor mindenki 

teljesítette Logan óhaját, további utasítást várva bámultak rá. - Ne 

engedjétek el őket addig, amíg az orvosság el nem hagyja a 

testüket! Addig is helyezkedjetek el szellőzötten, és kezdjetek el 

pörögni körülöttük! Próbáljatok meg önkívületi állapotba kerülni, 

hogy a Túlvilág ízét megérezzétek! A betegektől pedig vonjátok 

meg minden boldogságra okot adó dolgot, hogy a betegségük 

elhatalmasodjon rajtuk! - Paul nem kívánta ölbe tett kézzel 

végignézni Ryan és csapata esztelen cselekedetét, így amint 
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észrevette, hogy a ketrecének ajtajára akasztott lakat valójában nem 

is volt kulcsra zárva, óvatosan leemelte azt, hogy a zár a markába 

essen. Ezután villámgyorsan feltépte a ketrec ajtaját, és őrült 

módjára nekiesett a barátait fogva tartó szektatagoknak. 

Megszámlálhatatlanul sok ütés és rúgás érte a testét, ám ezzel mit 

sem törődve tovább igyekezett feltartóztatni az idegen embereket, 

esélyt adva így a betegeknek, hogy elmenekülhessenek.  

- Fussatok el! Mi lesz már? - kiáltotta feléjük torkaszakadtából, de a 

megszólítottak egy tapodtat sem mertek mozdulni. Valaha volt 

gondozójuk egy darabig nem értette a viselkedésüket, viszont 

amikor Ryan tekintetét érezte a hátán, nyomban megértette, miért 

nem akarták elhagyni az oly sok fájdalmat eltűrt intézményt.  

- Tudod mi az eddigi legnagyobb találmányom? A szer, mely 

megbénítja az érzékeket, és megbilincseli a legveszedelmesebb 

élőlényt is - Paulnak annyi ideje sem maradt, hogy a férfi felé 

forduljon: Ryan egy határozott mozdulattal a gerincvelőjébe szúrta 

a méretes injekciós tűt.  

 

Abban a ketrecben ébredt fel, melyet már tökéletesen ismert 

belülről, azonban most mégis egy apró változást tapasztalt az előző 

ott tartózkodásához képest. Mégpedig azt, hogy nem egyedül volt 

benne: egy földre kuporodott ember sziluettjét látta maga előtt, 

ahogy válla rázkódott a nevetéstől vagy a sírástól. Egy pillanatra azt 
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hitte, hogy Ryan az, de mihelyst megtett egy óvatos lépést a 

személy felé, felismerte benne Jeremyt. Meg akarta szólítani, ám 

torkába fagyott a szó, amikor megütötte a fülét a felettük lévő 

emeletről lehallatszódó sikoltozások és jajveszékelések hada. A 

hangfoszlányokból azonosította mind a huszonkilenc beteg 

sikolyát. Paul vérnyomása annyira az egekbe szökött, hogy eleredt 

az orra vére. A következő percben úgy gondolta, hogy le kell 

győznie negatív érzéseit a város fejével kapcsolatban, s 

beszélgetésbe kell vele elegyednie ahhoz, hogy megtudja, pontosan 

mi folyik az emeleten, s előreláthatóan mikor fogják őket 

kiengedni. Élt a gyanúperrel, hogy Jeremyt azért zárták be hozzá, 

hogy felügyelje őt, Pault, nehogy olyan cselekedetre szánja el 

magát, mely keresztülhúzza a szekta számításait.  

- Mióta vagyunk itt? - tette fel a kérdést, melyet a fejében még 

határozottan hallott, ám kimondva a lehető legfélénkebbnek hatott. 

A társaságát szolgáló férfi nem fordult felé, úgy adott választ: 

- Egy teljes napja - ezután hosszú, kínos csend következett. Mivel 

Paulnak szüksége volt további információra, levetkőzte minden 

ellenérzését egykori legjobb barátjával szemben, s így szólt: 

- Figyelj, Jeremy! Mindketten hibáztunk a múltban. Nem lehetne 

mostantól tiszta lappal indítani? Szükségem lenne bővebb 

információra arról, hogy mégis mi történik odafent, és ami a 

leglényegesebb: miért. Attól tartok, hogy a gondozottaim - elnézést 
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a téves kifejezésért: a volt ápoltjaim - ugyanarra a sorsra jutnak, 

mint a vérre menő játékokban elhunyt emberek - darálta. Nem 

szívesen ismerte be, hogy az egyetlen személy, akire az adott 

pillanatban számíthatott, az Jeremy volt. A szóban forgó illető 

sóhajtott egy nagyot, és hajából szedegetni kezdte a viaszdarabokat.  

- Hogy mi történik odafent? Ezt tényleg nem nagy ördöngösség 

kitalálni: olyan körülményeket teremtenek a betegeknek, amivel 

felgyorsítják a gyógyszerek távozását a szervezetükből. Ráadásul 

minden boldogságra okot adó tényezőt száműznek körülöttük.  

- Ugyanezt elmondta Ryan is, nem erre vagyok kíváncsi. A 

részletek érdekelnek.  

- Miért hiszi mindenki azt, hogy én többet tudok bárki másnál? 

Ryan ébresztett fel a kómából: az agyamba fecskendezett egy általa 

kifejlesztett gyógyszert, melynek hatása az volt, hogy felébredtem. 

Sosem ismertem Ryant, de ő hallott felőlem. Tudta, hogy 

polgármesteri babérokra török, mert szeretném az emberek életét 

jobbá tenni. Látott bennem fantáziát, így felajánlotta, hogy segít 

nekem, azzal a feltétellel, hogy célom megvalósítása után 

felkeresem, és segítek neki beteljesíteni az álmát. Beleegyeztem 

ebbe, s nem sokkal az egyezményünket követően már ott ültem a 

polgármesteri székemben. Teltek-múltak az évek, el is feledkeztem 

arról, hogy az adósa vagyok. Tudtam róla, hogy időközben egy 

elmefogyatékosnak adta ki magát, és beköltözött ebbe az intézetbe, 
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de nem akartam beleszólni a dolgába. Aztán felkeresett engem, 

hogy beváltsam a neki tett ígéretemet. Cinkosává tett a kegyetlen 

tervében - Paul, aki egészen addig meglepetten hallgatta a 

monológot, most feltett egy olyan kérdést, mely azóta furdalta az 

oldalát, amióta kialakult közte és Jeremy között a rossz viszony. 

- Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ha nem veszed tolakodásnak, 

megkérdezhetném, hogy miért volt köztünk az a nagy szakadék? 

Ha jól számolom, már akkor is javában tartott az ellenséges 

viselkedésed felém, amikor Ryan még fel sem keresett téged. Nem 

tudok elégszer bocsánatot kérni azért a szörnyű szülinapért - 

Jeremy ekkor fordult csak felé ültében. Könnyáztatta szemével 

kérdőn nézett Paulra. 

- Azt hitted, hogy egy balul elsült szülinapért annyi éven át 

haragban leszek veled? Ó, dehogy! Kómából való 

felébresztésemkor Ryan azzal az instrukcióval látott el engem, hogy 

a szó szoros értelmében kergesselek téged az őrületbe. Ő már 

akkor tudott a képességedről, amikor még te fel sem figyeltél rájuk. 

Hosszú évekkel előre megtervezett mindent. A terve tetőpontja 

pedig a mostani időszak. 

- Ez hogy lehet? Úgy értem, hogy lehet, hogy ő ismert engem? Én 

sosem láttam őt az intézetbe való felvétele előtt. 

- Ryan mind a mai napig kapcsolatban áll az üknagyapja 

szellemével. Ő adja számára az instrukciókat. Ha nem hiszel a 
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szellemekben, akkor a véleményed egy csapásra meg fog változni a 

napokban. Határozottan tudom, hogy céljának elérése érdekében 

meg fogja idézni a rokonát.  

- Értem. És te nem tudtad volna megállítani őt? Például hogy 

megtagadod a kérését és békén hagysz, nem záratod be a tébolydát, 

nem záratsz egy éjszakára börtönbe, satöbbi? Talán ha 

ellenszegültél volna, cinkos híján lemondott volna a tervéről - 

Jeremy horkantott egyet, és így szólt: 

- Te nem ismered még Ryant. Úgy tudja befolyásolni az embereket, 

hogy azok tudatában sincsenek annak. Te talán tudtad, hogy ő ki is 

valójában? Láttam, hogy úgy védelmezted őt, mintha a 

legtörékenyebb beteged lett volna mindegyik közül. Jó darabig én 

sem fogtam fel, hogy mit művel, annyira az ujjai köré csavart 

engem. Aztán amikor rájöttem, ki is ő, követeltem, hogy valljon 

színt neked, de nem csak hogy megtagadta a kérésemet, de még 

meg is fenyegetett: azt mondta, ha nem tartom a szám, akkor 

felgyújtja a családom házát, és elintézi, hogy egy életre megbánjam 

a tettemet. Azt hiszed, magamtól ürítettem ki az intézetet, és 

intéztem el, hogy a betegek kezelés nélkül legyenek? Hogy a 

magam szórakoztatása végett hagytam, hogy a polgárok, akikért 

egészen addig éjt-nappallá téve dolgoztam, szenvedjenek? Hogy 

magamtól öltöttem fel azt a búvalbélelt, mogorva álarcot, amikor a 

média a jövőről kérdezett? Hány éjszakán át hánykolódtam azt 
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kívánva, bárcsak soha nem ébresztett volna fel eszméletlen 

állapotomból! A világ legnagyobb balekja vagyok, és ezen nincs mit 

szépíteni. És hallod ezt a kínkeserves ordítást? Azok szenvednek, 

akik nem is tehetnek semmiről. Kérlek Paul, bocsáss meg nekem! - 

pislogott könyörgő arckifejezéssel. 

- Megbocsájtok - csak ennyit sikerült kinyögnie, ugyanis az 

emeletről leszűrődő sikoltások gyakoribbá és erőteljesebbé váltak. - 

És kérdeznék még valamit: a házadban miért viselkedtél 

különösen? Egy mindent mutató női jelmez volt rajtad, és egy 

gyertya a fejed tetejére ragasztva - emlékeztette őt. A kérdezett 

arcizmai elernyedni látszottak megfeszített állapotukból. 

- Tudnod kell, hogy bár Ryan annak ellenére, hogy drasztikus 

módszereket vall, igenis van értelme az elképzelésének. A saját 

bőrömön tapasztaltam meg, hogy amikor kómában feküdtem, egy 

csodás világban léteztem. Hatalmas traumának éltem meg, amikor 

Ryan visszarántott engem az itteni, rideg valóságba. Úgy vélem, 

hogy pontosan ezért is választott engem bűntársául: átéltem a 

Másvilág gyönyörűségét, és még affinitásom is volt a polgármesteri 

pályára. Úgy, ahogy te, jómagam is azt hittem, hogy csak egy 

csodaszép álomba csöppentem… Aztán az az őrült feltaláló 

megemlítette nekem, hogy a Túlvilág igenis valóságos, és 

párhuzamosan létezik a mi lélektelen világunk mellett. Nem 

kívánom Ryant ismételni, de most mégis megteszem: az ő célja 
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pontosan az, hogy az emberek átjussanak a Túlvilágba, és így egy 

sokkal értékesebb életet éljenek. Azt vallja, hogy ehhez vagy olyan 

elmebetegnek kell lenni, akinek a betegsége uralja a testét, vagy 

pedig különleges képességekkel kell rendelkeznie, mint amivel te 

bírsz. Emellett még az ájult állapotban lévők is megízlelhetik a 

Másvilág ízét, de ez a lehetőség szóba sem jöhet: nem létezik olyan 

ember, aki képes lenne magát egész életében egy sor ápolóra és 

orvosra bízni, kik mesterségesen fenntartják az életműködését, csak 

hogy az itteni létsíkon vegetálhasson a teste, a másikon pedig 

boldogan élhessen a lelke. Szóval nem csak a lelkünkkel akarunk 

átjutni, hanem a testünkkel is. Ryan a betegeket is segíteni akarja, 

hiszen az ő testük is itt ragad, amikor a másik világban léteznek. És 

bár már magad is rájöhettél már a kérdésed válaszára, mégis 

elmondom: azért viselkedtem furcsán az otthonomban, mert én is 

elmebeteggé akartam válni, hiszen sokkal nagyobb valószínűséggel 

lehet átjuttatni egy beteg testét, mint egy egészségesét - Paul 

csodálkozva hallgatta a monológot. Egyszerre nevetett és sírt is a 

lelke, hiszen visszakapta a legjobb barátját, de ugyanakkor el is 

veszített egyet, Ryan személyében. Továbbá még a gondozottainak 

keserves jajveszékeléseit is végig kellett hallgatnia úgy, hogy semmit 

sem tudott értük tenni.  

Merengéséből léptek zaja szakította ki: valaki lement a lépcsőn, 

egyenesen feléjük. Paul szíve olyan szaporán dobogott, hogy a 
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mellkasával valósággal harcot vívott a kijutásért. Hamarosan egy 

bicegő női alak tűnt fel. Könnyeivel küszködve nyöszörögött, 

aztán mihelyst egy karnyújtásnyira volt a ketrecbe zárt 

személyektől, megtorpant. Paul legszívesebben kitörölte volna az 

emlékezetéből azon pillanatot, melyben Lily feltűrte köpenyének 

bal ujját, hogy szabaddá tegye alkarjának belső részét. Azon egy 

vörösen izzó, varratokkal díszített seb virított. 

- Mit csináltak veled? - kérdezte Paul, előre tartva a választól. Lily 

egy halvány, fájdalmas mosolyt eresztett el, majd így szólt: 

- Ryan azt mondta, hogy van nálad egy penge. Belém varrta a 

ketrec lakatjának kulcsát, és mondta, hogy ha ki akarsz a kalitkából 

jutni, és nem akarod, hogy örökké egy kulcs legyen a csontom 

mellett, akkor elvágod a varratokat. Adott tűt és cérnát is, hogy 

vissza tudd varrni a sebemet. És még azt is üzeni, hogy elérkezett 

az idő. Vár titeket odafenn - a nőben itt tört el a mécses: olyan 

hatalmas hisztériás rohamban tört ki, melyet Paul akkor látott 

életében először.  
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Felfoghatatlan Túlvilág 

 

Eltartott egy darabig, amíg  Paul kioperálta a beteg nő orsócsontja 

melletti jókora kulcsot, hiszen először is le kellett nyugtatnia úgy, 

hogy egy masszív rács választotta el őket egymástól. Ryan alapos 

munkát végzett, hiszen a tárgyat óvatosan Lily erei alá bújtatta, 

hogy azt még véletlenül se lehessen könnyen eltávolítani.  

 

Paul egészen addig nem tudta elképzelni milyen lehet a Pokol, 

amíg Jeremyvel az oldalán meg nem érkezett az emeletre. 

Valamilyen szert adhattak a betegeknek, ugyanis az addigi 

legnagyobb rohamuk alatt álltak. Mindannyian bekötött szemmel 

bukdácsoltak, összefüggéstelen mozdulatsorokat ejtettek, és torkuk 

szakadtából visítottak. Ha most elé állt volna Ryan, és magyarázni 

kezdte volna neki, hogy a betegek a rohamok alatt a Túlvilág 

szépséges ösvényein kalandoznak, menten képen törölte volna: 

barátai bárhol is járhattak lélekben, biztosra vette, hogy nem az 

említett helyen.  

Szemét most levette a betegekről, és Ryanre nézett, ahogy a szekta 

java részével egy Ouija táblánál ült. A táblára az ábécé összes 

betűje volt felfestve, valamint az összes egyjegyű szám. A férfi 

lazán egy planchette-re fektette a mutató- és középső ujjbegyét. E 
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fadarab lapos könnycsepp alakú volt, a végébe pedig egy kis kör 

volt kivájva. A tábla az elhunytak szellemével történő 

kommunikációra szolgált: élő szóban kérdéseket kellett feltenni a 

megidézettnek, aki mozgatta a táblán a planchette-ot, hogy 

üzeneteket küldjön az élők részére. Ryan megállás nélkül mormolt 

valamit, mely Paul szerint az üknagyapjához feltett kérdések 

sorozata lehetett. Az oly hosszú időn át magát betegnek megjátszó 

személy iránt Paulban a következő percben olyan éktelen harag 

gerjedt, hogy majdnem felrobbant. Nem törődve a jó modorral, 

Ryan mellett termett, és nagy lendületet véve letaszította őt a 

székéről. A férfi teste egy nagy csattanás kíséretében vágódott el a 

kövön, akárcsak egy zsák krumpli. A szeme sarkából látni vélte, 

ahogy a hívők egy pillanat erejéig még rá, Paulra kívánták vetni 

magukat, aztán váratlanul megtántorodtak. Paul értetlenül állt az 

eset előtt, később azonban világossá vált számára, hogy mi váltotta 

viselkedésükben ki a váratlan fordulatot: az elmegyógyintézet 

alapítójának szelleme éktelen haragra gerjedt, miután Paul a szeme 

előtt bántotta egyetlen szem ükunokáját. A helyiségben egy 

csapásra olyan erők szabadultak el, melyeket nem lehetett ép ésszel 

felfogni. Az elmegyógyintézet egykori igazgatója úgy érezte, hogy 

sebesen folyó vére szétfeszíti az érfalait - mely érzet különösen a 

szívének és az agyának érhálózatára volt jellemző. Másodpercek 

törtrésze alatt fogtak bősz villódzásba a lámpák, majd borult teljes 
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sötétségbe a helyiség. Paul a fülére tapasztotta a kezét, hogy 

csillapítsa a dobhártyaszaggató sípolást, mely belülről igyekezett 

szétszaggatni a koponyája tartalmát. Úrrá lett rajta a rémület. 

Pulzusa megütötte a kétszázat, amint ráeszmélt, hogy talán épp a 

tébolyulttá válásának folyamatát kénytelen átélni. Ezután tudatosan 

igyekezett elnyomni magában az addig soha nem tapasztalt érzést, 

ám később kénytelen volt belátni, hogy nem tud mit tenni: az erő, 

mely egyre csak hatalmasabbá vált, olyannyira sakkban tartotta, 

hogy abból kitörni esélytelennek bizonyult. Éppen ezért Paul úgy 

vélte, ha Ryan őt akarja feláldozni a szörnyűen kivitelezett, de 

nemes célért, akkor enged az akaratának. Hagyta tehát, hadd 

marcangolja testét és lelkét az elszabadult, kínzó erő. Már 

egyáltalán nem érzett fájdalmat. Remélte, hogy saját maga 

feláldozásával elérheti, hogy az ártatlan betegek és az agymosásban 

részesült szekta tagjai megmenekülhetnek a borzalmak átélésétől. 

Teljesen elveszítette az időérzékét, így nem tudta meghatározni, 

mennyi ideig kínlódhatott a láthatatlan, de annál agresszívabb erő 

fogságában. Egyik pillanatról a másikra úgy érezte, hogy a teste 

szilárd talajon nyugszik. Megtépázott lelkét a békesség ölelte körül. 

Kinyitotta a szemét. Arcán mosoly terült szét, mihelyst meglátta 

Elizabeth-et, amint kitárt angyalszárnyakkal, távolba révedő 

tekintettel ült a tengerparton. Paul végignézett a saját ábrázatán: 

annak ellenére, hogy testét a valós életben karcolások és 



307 

 

horzsolások tömkelege díszítette, ott, a Túlvilágban mindezeknek 

nyoma sem volt. A nyakszirtjéhez emelte ujjait: széles varratának 

ismét csupán a hűlt helyét találta. Egy darabig még kavarogtak 

benne a valós élettel kapcsolatos gondolatai, ám amint közelebb 

lépett az angyalhoz, azon nyomban a jelenre koncentrált. Paul a 

háta mögött lépdelt olyan halkan, amennyire csak bírt. A hölgy 

valószínűleg meghallotta a közeledő férfit, mert szárnyát 

összehajtotta. Paul leguggolt, és hátulról megölelte őt. Kezét 

végigsimította Elizabeth karján, mire a nő behunyt szemmel 

hátrahajtotta a fejét, hogy arcát a jövevény arcához simítsa. 

- Hát megérkeztél. 

- Most már itt maradhatok? - kérdezte Paul. Még a Földi létsíkon 

eltervezte, hogy első dolga az lesz, hogy megérdeklődje az 

angyaltól, hogy lehetne megoldani a rá nehezedő hatalmas 

problémát úgy, hogy Ryan tervéből csupán a jóindulat valósuljon 

meg. E kérdése váratott magára, mivel Elizabeth látványa annyira 

megigézte őt, hogy a feltaláló cselekedetei végett szenvedő alanyok 

kétségbeejtő sorsa rövid ideig eszébe sem jutott.  

- Nem, sajnos még nem - csóválta lassan a fejét. Paul itt tért 

észhez, és tudatosan a megoldandó problémára koncentrált. Egy 

darabig kereste a megfelelő szavakat, aztán szólásra nyitotta a 

száját: 

- Tudod mi zajlik a Földön? Ismered a kálváriám történetét? 
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- Igen. 

- Hogyhogy? - rökönyödött meg a férfi. 

- Részben általad. Néhány dolgot megérzek veled kapcsolatban. 

Ezenfelül tisztában vagyok néhány ténnyel, de jó pár dolog 

homályos előttem. Annyit viszont bizonyosan tudok, hogy Ryan 

meg akarja adni az embereknek azt a lehetőséget, hogy átjöjjenek 

hozzánk. 

- És ez lehetséges? 

- Minden lehetséges. Csak ésszel kell azt tenni.  

- Segítesz nekem? 

- Ha szeretnéd, igen. 

- Szeretném - vágta rá Paul, azzal elengedte a nőt, és szembe 

fordulva vele, mélyen a szemébe nézett. - Muszáj lépni valamit, 

mert attól félek, Ryan addig folytatja az őrültségét, amíg minden 

ártatlannal végez. Elizabeth most mély hallgatásba merült. Paul 

türelmesen kivárta, hogy a fiatal hölgy ismét szóljon.  

- Sajnos azt kell, hogy mondjam, nem sok mindent tudok arról, 

amit véghez szeretnél vinni. A tényekkel tisztában vagyok, de a 

szándékoddal nem.  

- Ö… Az igazság az, hogy annyira megbabonázol, hogy jelenleg én 

sem tudom pontosan, mit szeretnék - kotyogta el azon gondolatát 

a jövevény, mely legelőször az eszébe jutott. Elizabeth 

megsimogatta Paul fejét, és nyájasan így szólt: 
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- A két létsíkot szeretnétek összekötni azon pszichésen ép emberek 

részére, kik a Földön boldogtalanok. Legalábbis úgy érzem, Ryan 

célja ez.  

- Kérdezhetek valamit?  

- Természetesen.  

- Az pszichésen súlyos betegek vagy az eszméletüket elvesztett 

egyének valóban erre a létsíkra kerülnek? Ha igen, miért nem látom 

őket? Miért csak téged látlak minden alkalommal, más és más 

alakban?  

- Azt szeretném, ha erre magadtól jönnél rá - hadarta izgatottan, 

aztán felpattant ültéből, és elszaladt a tengerparttól nem messze 

húzódó erdőbe. A férfi megilletődve nézte a csodás alakját addig, 

míg a fák sűrűje lassan elnyelte.  

- Várj meg! - kiáltotta Paul, majd ő maga is feltápászkodott a puha 

homokból, hogy a nő után eredjen. Egy erdei ösvényen látta meg 

az angyalt, aki egy darabig még viccelődve elbújt a fák törzse mögé, 

onnan kukucskált ki. Paul bár tudta, hogy nem érnek rá a 

kergetőzésre, mégis pár perc erejéig engedett a játék adta 

kísértésnek. Egy óvatlan pillanatban, amikor elkapta az angyal 

karját, nem eresztette el - mint ahogyan azt megtette a játék alatt 

néhányszor -, hanem szorosan magához húzta, és megölelte. Kis 

ideig engedte, hogy szívében túlcsorduljon a gondtalanság érzete, 
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később aztán a józan esze győzedelmeskedett, és a jelenre 

koncentrált.  

- Segíts! - kérte levegő után kapkodva.  

- Rendben. Kövess! - azzal leguggolt, ujjait végigsimította az 

avaron, s elkezdte vele seperni a faleveleket. Cselekedetének 

következményeképp Paul orrát az üdítően ható erdőillat csapta 

meg. Elizabeth addig távolította el a leveleket a földről, amíg elő 

nem tűnt egy csapóajtó. Közepére egy alig fél méter hosszú kötelet 

erősítettek, melyet az angyal most maga felé húzott. Indák ezreivel 

borított kőlépcső tárult a szemük elé. Elizabeth határozott 

léptekkel indult le azon. Paul nem akart lemaradni, így nyomban 

utána iramodott.  

- Hova megyünk? - érdeklődött vagy öt perc elteltével, melyet 

töretlenül a lépcsőn való lemenetellel töltöttek.  

- Kenneth-hez - Paul körül forogni kezdett a világ.  

- Ne! Akárkihez, csak hozzá ne! Ryan mesélt róla… Ő is hasonló 

kaliberű fickó lehet, mint ő maga.  

- Valóban. Kegyetlen házsártos aggastyánnak bizonyult eleinte, de 

ez a világ a legfurcsább szerzetekbe is jóságos lelket varázsol, 

szóval nem kell aggódni. Az elmúlt években annyira hasznos tagja 

volt a társadalmunknak, hogy kiérdemelte az egyik leghatalmasabb 

tudású bölcs címét - Paul szívéről egy kisebb kő gurult le, mihelyst 

a szavak eljutottak a tudatáig. 
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Az elkövetkezendő hosszú perceket a lefelé tartó lépcsőn történő 

loholásnak szentelték. Ahogy a jövevény kikövetkeztette, Kenneth 

a tengerfenék alatt lakhatott. A hozzá vezető lépcsősor 

különlegessége az volt, hogy a madarak vidám csicsergését, és a 

vízesések csobogását még ott, a föld alatt is tisztán lehetett hallani. 

Lassan elérkeztek az utolsó lépcsőfokokra. Elizabeth utat engedett 

Paulnak, hogy a férfi kinyithassa az előttük lévő faajtót.  

- Te nem tartasz velem? 

- Nem szabad. Bűnt követnék el. Már az is megsértette a 

törvényeinket, hogy segítettem neked. Éppen ezért bármennyire is 

szeretnék továbbra is segítő kezet nyújtani, nem tudok. Csupán 

irányt mutathatok. 

- Értem - Paul maga sem tudta, mikor volt annyira csalódott, mint 

abban a pillanatban. - Látlak még? - a hölgy arcán széles mosoly 

terült szét, aztán egy nagyot bólintott. Szusszant egy rövidet, majd 

sarkon fordult, és megkezdte hosszú útját a felszín felé.  

Paul adott magának egy rövidke időt, mely alatt összeszedhette a 

gondolatait, s a normál tartományba parancsolhatta felszökkent 

vérnyomását. Miután mindezzel megvolt, ráhelyezte kezét a 

fagyökérből készített kilincsre. Most tolni szerette volna a súlyos 

ajtót, ám eltervezett tettének gátat szabott egy igazán különös 

dolog: a kilincs markolatából kiálló vagy húsz, hajszálvékony 

gyökérzet feléledt. Kezdetben csak a vendég karja felé ágaskodtak, 
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ám később már a bőréhez is értek. Mikor Paul azt hitte, hogy 

abbamaradt az izgő mozgásuk, akkor történt meg az, melyre még 

álmaiban sem gondolt volna: a gyökérzetek addig nyújtózkodtak, 

míg át nem szúrták az alkarja bőrét, s bele nem bújtak az ereibe. 

Mivel ez a legkisebb fájdalommal sem járt, Paul csodálkozva nézte 

végig, ahogy a vénáit megtöltötték a kíváncsiskodó oldalgyökerek.  

Merengésének a kuckó tulajdonosának ajtónyitása vetett véget. A 

vendégnek nem kellett sokáig várnia, nyomban teljes 

életnagyságban ismerhette meg Ryan rokonát. Ahhoz képest, hogy 

a férfi a kora végett kimondottan idősnek számított a Földi 

létsíkon, nyugodtan vallhatta volna magát egy hamar őszülő 

ötvenévesnek: félhosszú, hátrafésült, fehér haját néhol fekete 

szálak díszítették, mely színösszeállítás pontos hasonmása volt az 

ugyancsak félhosszú kecskeszakállának. Szikár testalkata és 

tekintélyt parancsoló testtartása láttán a jövevény is jobban kihúzta 

magát. 

- Elnézését kérem! Olykor megesik, hogy a soha nem látott 

vendégek vérét megízlelik, hogy tudják, minek köszönhetem a 

látogatásukat.  

- Értem - dörzsölte a végtagját Paul, miután erei már egy 

idegentestet sem tartalmaztak.  

Most Kenneth-en volt a sor, hogy a nyújtózkodó gyökérzetek 

megérintsék őt, egy kis különbséggel: azok addig ágaskodtak, amíg 
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a gazdájuk fejének teljes egészét be nem hálózták. A gróf ezután 

hümmögött egy sort, s így szólt: 

- Ha jól értelmezem, elég fontos ügyben kerestél fel. Kerülj hát 

beljebb! Mondanám, hogy érezd magad otthon, de úgy vélem, 

ezzel nem lesz gond - Paul értetlen arckifejezést öltött fel az utóbbi 

megjegyzés hallatán, viszont amint befáradt a helyiségbe, nyomban 

maga is megerősítette vendéglátója véleményét. A nagy becsben 

tartott bölcs otthona ugyanis pontosan úgy festett, mint a Földi 

kastélya, melyet egykoron ő maga alakított elmegyógyintézetté.  

Paul rögtön a csarnokban találta magát. Rövid ideig elmélázva 

nézett körül, aztán amikor észrevette, hogy Kenneth-nek esze 

ágában sincs a nagy helyiségben fogadni őt, utána iramodott. 

Egyenesen az igazgatói iroda felé tartottak.  

- Foglalj helyet! - mutatott rá egy kényelmesnek a legnagyobb 

jóindulattal sem nevezhető fotelra. Paul annyira feszült volt, hogy 

legszívesebben állva maradt volna, de nem akarta megsérteni a 

grófot, így lehuppant az ülőhelyre. Vágyakozó tekintettel nézett 

körül: bár nem ugyanazok a berendezési tárgyak tették otthonossá 

a szobát, mint a Földi intézmény dolgozószobájában, mégis olyan 

kellemes melegség áradt belőle, hogy legszívesebben ottmaradt 

volna. Egy bizonyos volt: a Földi elmegyógyintézet - melyet már a 

halál is megbélyegzett - még csak nem is versenyezhetett Kenneth 

jelenlegi otthonával.  
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A gróf hosszan farkasszemet nézett Paullal, aztán levette tekintetét 

róla, hogy az asztalán elhelyezett képre meredjen. A vendéget 

fordulta a kíváncsiság, kiket ábrázolhatott a fénykép, ám ahelyett, 

hogy rákérdezett volna, inkább  megrótta magát a kósza gondolat 

jelenlétéért.  

- Oly régóta várom már, hogy az ükunokámmal, az egyetlen 

örökösömmel találkozhassak - sóhajtotta.  

- Minek az örökösével? 

- A Földön ő az egyetlen személy, aki birtokában van a Tudásnak. 

De ezt biztos nem érted, ugyanis van egy dolog, amit csak ketten 

tudunk. Ha viszontlátom itt Ryant, abból tudni fogom, hogy 

sikerült neki kamatoztatnia a Tudást - Paul az idős férfi mondatai 

hallatán őrlődni kezdett, aztán nem bírta magában tartani 

gondolatát, hangot adott neki: 

- El kell keserítenem Önt: Ryan nem tartotta magában a Tudást. 

Megalkotott egy zárt közösséget, melynek tagjait úgy csábította 

magához, hogy elárulta nekik a kettejük titkát, azaz, hogy ez a világ 

létezik, és hogy egészséges, de boldogtalan emberek  - de nem 

tudta befejezni megkezdett mondatát, mivel Kenneth feltartotta 

vékony, bütykös mutatóujját. 

- Az a tudomásomra jutott, hogy van egy csoportja. Az is, hogy te 

a közelében vagy, de azt nem, hogy fűnek-fának elkotyogta a 

titkunkat - jegyezte meg csalódottan, majd tovább folytatta: - 
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Amikor Ryan megidézte a szellemem, megéreztem a jelenléted, és 

én magam rántottalak ebbe a világba - Paul kerekre tágult szemmel 

hallgatta a grófot. - Mindig is tudtam, hogy te leszel a főszereplője 

ennek a históriának. Már akkor éreztem, amikor egészen apró 

ember voltál.  

- Én soha nem láttam Önt ezelőtt. 

- Te meglehet, de én időtlen idők óta figyeltelek, földi létem során 

is. Éreztem, hogy benned megvan a képesség az átjutásra. Benned 

lakozik azon erő, mely szükséges ahhoz, hogy a földi létsík 

bizonyos lakói átjussanak hozzánk. Be kell vallanom, egy darabig 

megharagudtam az ükunokámra, hiszen mindig is szerettem volna, 

hogy ő váljon a jeles személlyé… Aztán sikerült megbékélnem. 

- Aha... És mit kellene tennem? - tért a tárgyra Paul. 

- Mit szeretnél tenni? 

- Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, és egyre aggasztóbbnak 

érzem a helyzetet. Főleg úgy, hogy tudom, az én kezemben van 

temérdek ember sorsa. Ha nem teszem meg azt, amit Ryan 

szeretne, félek, hogy a betegeimnek és a manipulált seregének 

bántódása esik.  

- Manipulált? - gerjedt éktelen haragra Kenneth, s felbőszült 

érzelmeinek nyomatékot adva, öklével azon asztal lapjára ütött, 

melynek hasonmásán Paul előszeretettel írogatott dalszövegeket.  
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- Elnézést, nem úgy értettem! A lényeget azért remélem megértette 

a mondandómból.  

- Igen, meg - emelte fel köpcösen az orrát, úgy ült vissza a székébe.  

- Meg tudná nekem mondani, hogyan válthatnám valóra Ryan 

elképzeléseit? - puhatolózott Paul, kifejezetten vigyázva arra, hogy 

szavai között egy keresetlen negatív jelző se bújjon meg.  

- Meg tudom mondani - szólt, azzal a fiókjából előhúzott egy 

pergament, egy hollótollat, és egy üveg tintát. Komótosan 

lecsavarta az üvegcse szájáról a fedelet, hogy a kiélezett tollat 

megmárthassa a folyadékban. Valamit bőszen körmölni kezdett a 

lapra, de Paul nem akart illetlen lenni, ezért nem hajolt közelebb az 

íróasztalhoz. - Rajtad múlik, hogy feláldozod e magad vagy sem - 

mondta csendesen úgy, mintha csak az aznapi időjárásról fejtené ki 

a véleményét. - Ha véghez szeretnéd vinni azon bizonyos célt, 

melyért oly sok évtizede küzdünk, ahhoz a saját életedet kell 

feláldoznod - Paul szerette volna azt hinni, hogy a férfi csak vicces 

kedvében volt, ám amikor visszakérdezett, és ismét csak ugyanazt a 

mondatot ismételte el, mint előzőleg, be kellett látnia, hogy az 

holmi naiv feltételezés volt a részéről.  

- Tudna nekem felvázolni egy pontosabb jövőképet? Elő kell 

hívnom egy sárkányt, aki majd szétcincál? - fészkelődött ültében, 

kétségbeesetten. 
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- Na, látja, ezért nem engedtem sem a fiamnak, sem az 

unokámnak, sem az ükunokámnak, hogy túl sok bugyuta filmet 

nézzen! Nálunk senki sem gyilkol. Csupán annyi történik, hogy 

áldozatot hozol a társaidért, és kimúlsz. 

- Remek. Lényegében ugyanaz fog velem történni, mint amit én 

mondtam, csak az Ön megfogalmazásában egy kissé 

barátságosabban hangzik - tajtékzott az indulattól Paul. - Lennie 

kell más megoldásnak is. Nem hiszem el, hogy itt vagyunk a 

Paradicsomban, egy olyan létsíkon, melyben tömény boldogság 

veszi körbe az embert, még az élettelen tárgyak is élnek, és pont itt 

nem létezik a csoda fogalma.  

- Az egész ittlétünk maga a csoda - jegyezte meg a gróf. 

- Úgy értettem, hogy a halál túlélése…  

- Sajnálom - mondta ridegen, ám mégis meleg hangnemben. Paul 

biztosra vette, hogy a férfi személyisége maga lenne az ördögtől 

való, ha a Túlvilág létsíkja nem színezte volna azt ki. 

- Nem maradhatott sok időm - lesett a karórájára Paul, ám 

feleslegesen, hiszen az megbolondult a létsík-váltástól, és a mutatói 

megállás nélkül pörögtek. - Valahogy úgy érzem, hogy minél 

tovább húzom az időt, Ryan annál több időt fog szánni az 

ártatlanok kínzásával - utóbbi mondatot esze ágában sem volt 

hangosan kiejteni a száján, azonban az mégis megtörtént. Tartva 

Kenneth haragjától, zúgó fejjel talpra szökkent, és a következő 
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kérdést tette fel a vendéglátójának: - Kérem, mondja meg, merre 

menjek, és mit csináljak! Lehetőleg minél gyorsabban túl szeretnék 

lenni az egészen. Elmondom, mitől félek: ha nemet mondok, és 

élve visszatérek a Földre, akkor Ryan elraboltatja az embereivel a 

rokonaimat, remélvén, hogy nem csak én egyedül vagyok 

félresikerült a családunkban.  

- Most hogy mondod, ez a lehetőség is megeshet - Kenneth 

helyeslő válasza egy cseppet sem nyugtatta meg. - Nem is csigázlak 

tovább, elmondom mi a teendő: odaadom ezt a térképet, melyet az 

előbb firkantottam fel. Kövesd a benne látott nyilakat! - Paul 

elvette a papírlapot. Meglepetten vette észre, hogy az a lehető 

legrészletesebb ábrázolással volt elkészítve. 

- Ha elérem a kitűzött célt, mit tegyek? - érdeklődött, mivel a 

térképen csak maga az útvonal és annak közvetlen környezete volt 

ábrázolva, bővebb instrukciók azonban nem.  

- Minél közelebb érkezel a végcélhoz, annál élesebben fogod látni a 

jövőd. 

- Azaz a halálom pontos kimenetelét - helyesbített Paul, ki 

egyszerűen képtelen volt felfogni azt, hogy a saját életét kell 

feláldoznia. Remélte, hogy még a legmélyebben tisztelt bölcsek is 

hibázhatnak olykor, és mégiscsak valamilyen módon túléli majd az 

előtte álló utat. Mivel úgy érezte, hogy több kérdését Kenneth nem 
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kívánja sem meghallgatni, sem megválaszolni, ezért elköszönt, s 

hátat fordított a tenger feneke alatt felépített épületnek.  

Míg felbaktatott a lépcsőn, kifejezetten szokatlan érzése támadt: 

megértette, amit a gróftól megtudott - azaz hogy meg kell halnia 

ahhoz, hogy beteljesíthesse a célját -, de mégis azon kapta magát, 

hogy a tőle telhető legtermészetesebbnek vélte e szomorú tényt. 

Ahogy közeledett a felszín felé, már arra sem kívánt választ találni, 

hogy mégis mi fogadja majd a térképen megjelölt célállomásnál. 

Egy darabig elmerengett érzése apropóján, aztán eszébe ötlött a 

válasz: a Másvilág még a legszörnyűbb történetet is szebbé 

varázsolja.  

Bízott benne, hogy Elizabeth várni fogja a tengerparton, ezért az 

utolsó lépcsőfokokat már behunyt szemmel, kettesével rótta, 

miközben ezt a mondatot hajtogatta: "Légy ott! Kérlek, várj rám 

ott!" Az angyal talán meghallotta a kérését, hiszen pontosan ott 

várt, ahol kérték tőle. A nő most felé fordult. Szólásra nyitotta a 

száját, de Paul megelőzte: 

- Köszönöm, hogy itt vagy - Elizabeth válaszul csapott egyet a 

hófehér tollak alkotta gyönyörű szárnyával, és így szólt: 

- Indulhatunk? - Paul elképedt a kérdéstől. 

- Úgy érted, hogy elkísérnél? 

- Igen, úgy. Amíg távol voltál, utánanéztem a törvényeinknek: 

egyetlen pont sem szól arról, hogy egy itt élő ne kísérhetné el a 
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másik létsíkról érkező személyt azon úton, melyet végig kíván járni. 

Legalábbis én nem találtam erre vonatkozó tiltást - Paullal madarat 

lehetett volna fogatni, miután a nő szavai eljutottak a tudatáig.  

 

Egy végtelennek tűnő mezőn sétáltak. Bokájukat simogatta a lágy 

fűszálak rengetege, melyek közül olykor egy-egy vidám tücsök 

szökkent ki, meglesve búvóhelyük bolygatóit. Paul testét 

szétfeszítette az öröm érzete. Tekintetét az égre emelte, mely telis 

tele volt éneklő, szabad madarakkal, tarka lepkékkel és 

villámgyorsan repdeső szitakötőkkel.  

- Ha nem nézel a lábad elé, elesel - nevetett Elizabeth, ki így hívta 

fel társa figyelmét egy aggasztóan felé közelítő kőre. Paul irányt 

váltott, majd maga is elmosolyodott.  

- Csak ámulok, olyan gyönyörű itt minden. 

- Pedig nem álmodsz - szólt, miközben megcsípte a férfi karját. - 

Tudod hogy lehetne még gyönyörűbb ez a hely? 

- Lehet valami még ennél is szebb?  

- Persze. Tárd ki a látóköröd! 

- Hogy mit csináljak? 

- Ugyan már! Csináld! 

- Nem tudom, miről beszélsz - vakarta a fejét zavarodottan. Az 

angyal vidáman a levegőbe röppent, azt követően pedig így szólt: 
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- Ezek szerint te komolyan azt hiszed, hogy csak ebből áll a 

Másvilág. Színes természet és ennyi - vonta le a következtetést az 

elmúlt fél perc alatt zajló párbeszédükből. - Ki kell hogy 

ábrándítsalak: ez a világ bonyolultabb, mint az, ahonnan jöttél. Ott 

valójában is az van, amit látsz. Itt azonban csakis azt látod, amit 

szeretnél. Ha azt kívántad volna látni, ami a világunk valójában, 

akkor már a kezdetekben sem egy morajló tengert láttál volna 

magad előtt, hanem egy sokkal élettel telibb, káprázatos látképet.  

- Várj egy kicsit! - torpant meg a férfi. - Azt akarod mondani, hogy 

téged is azért láttalak az álmomban és most is a valóságos 

átjövetelemkor, mert meg akartalak látni? 

- Úgy tudom, az a néhány álomszerű látogatás is maga volt a 

valóság. Kérdésedre válaszolva: így van. Kenneth lakhelye előtt is 

azért ücsörögtem rád várva, mert az akaratoddal előhívtál engem - 

Paul most szembefordult beszélgetőtársával, kinek talpát már a 

fűszálak ölelték körbe. Egy ideig gyönyörködött a mandulavágású, 

élettel teli szemében, aztán szavakba öntötte aggodalmát: 

- Ha tudat alatt nem hívtalak volna számtalanszor, akkor soha nem 

is találkoztunk volna? Másnak is megjelensz, ha ő azt óhajtja? - a 

nő rémületet színlelve a szájához kapta a kezét. 

- Micsoda feltételezések ezek! Először is én nem tudok kapcsolatot 

felvenni egy Földi személlyel sem. Csakis úgy tudtunk találkozni, 

hogy te kitártad az elméd, és átjöttél a mi világunkba. 
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- Hogy mit csináltam? 

- Jaj, tudod te! - Paul ellent kívánt mondani, ám olyannyira 

érdeklődött a második kérdésére adandó válasz iránt, hogy inkább 

összepréselte ajkait, hogy azok között még csak egy halk szó se 

szabaduljon ki. - És jobb, ha tudod, hogy csakis neked vagyok 

hajlandó megjelenni. Soha az életben nem hívott még engem más 

rajtad kívül. Kíváncsi vagyok, hogy tudod e miért - Paul összevont 

szemöldökkel a fejét ingatta. - Mert mindenkinek csak egy párja 

van, aki valójában a másik fele. Feltételezem, hogy a te életedben 

minden sínen volt: család, hobbi, munkahely, ingóságok, de 

egyvalami hiányzott. Nem akarok nagyképűnek tűnni, de minden 

jel arra utal, hogy ahhoz, hogy az életed igazán kerekké váljék, csak 

én kellek. Azért jelentem meg neked, mert olyan zűrös helyzetbe 

csöppentél azokban az időszakokban, melyek átvészeléséhez egy 

másik feledtől jövő lelki támaszra volt szükséged.  

- Ez lehetséges lenne? Hogy a Földön élő ember hiába keresi a 

társát, nem találja ott, mert ő más létsíkon él? Egyáltalán hány 

létsík létezik? 

- Igen, nagyon is lehetséges az általad felvázolt szituáció - felelte 

Elizabeth. - Létsík pedig több van, mint amennyit elbírnál képzelni. 

- Ez biztos? Földhöz ragadtnak fogsz hinni, de én azt hittem, csak 

a mi világunk létezik. 
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- Ó, még mit nem! És hova tennéd akkor az angyalokat, 

tündéreket, sárkányokat, koboldokat, griffmadarakat, nimfákat, 

kentaurokat és az unikornisokat? - darálta a nő felhúzott 

szemöldökkel. 

- A mesekönyvekbe - vágta rá Paul.  

- Szeretném én látni, hogy Lármást, a virgonc kölyöksárkányt 

mikor fogod úgy két papírlap közé szorítani, hogy ott is maradjon - 

nevetett. 

 

Paul úgy tett, ahogy azt tanácsolták neki: megpróbálta kitárni 

elméjét, hogy megláthassa a valóságos Túlvilágot, s ne csak azt, 

amit szeretett volna látni. Bár az útja során legszívesebben csakis 

Elizabeth-tel törődött volna, mégis komoly erőfeszítéseket tett 

azért, hogy távolságot tartson tőle. Ennek oka nagyon egyszerű 

volt: a világért sem szerette volna megosztani vele azon 

információt, mely szerint az ottlétének végkimenetele a saját halála 

lesz. Ha már magában nem is, élete párjában fenn szerette volna 

tartani a reményt, hogy ők ketten valaha is együtt fognak élni. A 

zord tények birtokában kimondottan nehezére esett vigyort 

erőltetnie az arcára, de úgy érezte, jár ennyivel a csinos hölgynek. 

Sose hitte volna, hogy amint megleli élete párját, el is fogja 

veszíteni. A gondolattól is liftezni kezdett a gyomra, hogy 

Elizabeth-nek szembe kell majd néznie az elvesztésével. "Ez a világ 
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úgyis mindent megszépít, még egy szerelem elvesztését is", 

nyugtatta magát. Ennek ellenére eldöntötte, hogy a hátralévő, 

röpke ideig tartó közös életüket a lehető legcsodálatosabb emlékké 

alakítja szíve választottjának. 

- Na, látod már a valóságot? - kíváncsiskodott a nő. Szavaival 

elérte, hogy kirázza Pault a mélázásából. 

- Hűha! - ámult el a férfi, amint felfogta a szeme elé táruló 

lélegzetelállító látványt. Egy hegység vonulatába vésett úton 

haladtak. Paul látni vélte alattuk a zafírkék, barátságosan örvénylő 

tengert, mely fölött lebegő sziklák magasodtak. Azokban tágas 

lakóhelyek voltak kialakítva, melyek üveg nélküli ablakait a 

pillangók, kolibrik és szitakötők hada használta ki, hogy fedél alatt 

pihentethessék az órákon át tartó játszadozás következtében 

elfáradt szárnyaikat. A sziklák tetején élénkzöld színű pázsit terült 

el, melyeket szép számmal tarkított illatozó, átlagosnál jócskán 

megtermettebb orchideák, rózsák, tulipánok és nárciszok. A szeme 

sarkából észrevett egy csapat vízből kiugró élőlényt, így feléjük 

tekintett: vagy tíz, vígan dalolászó sellő versenyzett egy csapat 

delfinnel, hogy ki tud magasabbra kitörni a vízből.  

- Hát nem csodásak? - kérdezte Elizabeth, majd közelebb lépett 

Paulhoz, és az arcára nyomott egy puszit. A férfi egészen belepirult 

párja tettébe, de mutatván, hogy nagyon is ínyére volt a dolog, 

megölelte őt, úgy gyönyörködött a tájban. Aztán az égre tekintett: 
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muszáj volt megkérnie a társát, hogy csípje meg ismét, hiszen afféle 

látványban még soha életében nem volt része. Az égbolt ugyanis 

játszóhelyeként szolgált megannyi vidám, különféle színekben 

pompázó sárkányoknak, egzotikus, különösen nagy madaraknak és 

különféle apró szárnyas teremtménynek. Később a férfi látóterébe 

angyalok is kerültek, akik önfeledten csapdostak óriási szárnyaikkal. 

Meglepetten látta, hogy a tollazatuk színe kifejezetten változatos 

volt: akadt olyan hölgy, akinek a szárnya a szivárvány összes 

színében tündökölt. Volt olyan férfi, akinek az említett testrésze 

bordó színben játszott, ám az sem volt egyedi eset, hogy sárga, 

zöld és rózsaszín angyalszárnyakat birtokolt valaki.  

- Mit jelentenek a színek? A tiéd miért fehér, a többieké miért 

színes? - kíváncsiskodott Paul, le sem véve szemét a csodálatos 

teremtményekről. 

- Nem jelentenek semmit. Ők megkérték a tündéreket, hogy fessék 

be a tollaikat. Én a természetesség híve vagyok, így maradtam az 

eredeti, fehér szárnyaknál - a férfi erre Elizabeth-re lesett: csillogó 

tollazata békésen lengedezett a lágy szellőben. 

- A tieid a legszebbek - bókolt a hölgynek, ki köszönetképpen 

csapdosott párat velük. Egy darabig még elidőztek a Másvilág 

varázslatos szépségében, aztán Paul igyekezett az előttük álló útra 

koncentrálni. Mielőtt még szólt volna Elizabeth-nek, hogy ideje 

lenne indulniuk, egy olyan kérdést tett fel neki, melyre azóta 
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szerette volna megtudni a választ, mióta meglátott egy hozzá 

hasonló korú férfi angyalok alkotta csapatot. 

- Honnan tudod, hogy ezidáig engem kerestél? Annyi férfi van itt, 

akik velem ellentétben rendelkeznek szárnyakkal… Miből 

gondolod, hogy én kellek neked? - a nő, ki eddig a fejét Paul vállán 

nyugtatta, így szólt: 

- Ezt nem tudom, hanem érzem. Bár nagy vonalakban ismerlek 

téged, mert Kenneth-et kifaggattam az első találkozásunkat 

követően, de mégis azt érzem, hogy még azon nagyvonalú 

információk hiányában is úgy gondolnék rád, mintha már hosszú 

évek óta ismernélek. 

- Hihetetlen, de én is így érzem. Vagyis… itt állunk szinte szótlanul 

egymás mellett, és nem érzem kínosnak a csendet. Mintha nem is 

kellene megszólalnunk, hiszen halljuk egymás gondolatait. Persze 

nincs ez így, de mégis… 

- Ahogy mondod - Elizabeth belefúrta az arcát Paul nyakába. A 

férfi jó darabig távolba vesző tekintettel bámult maga elé, tüdejébe 

szippantva a kiteljesedett mámor illatát. Később, amikor az előttük 

magasodó szikla tetején viháncoló, szárnytalan embertömegre 

fókuszált, rögvest észhez tért.  

- Ők kik? - mutatott a szárnyatlan alakokra. 

- Gyakran fogadunk vendégeket - vonta meg a vállát Elizabeth, ám 

Paul nem elégedett meg a felelettel. - Menjünk oda! Őket ismerem 
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- minél közelebb értek hozzájuk, Paul  annál inkább tisztában volt 

azzal, hogy a vendégek személyében a huszonkilenc betegét 

köszönthette. A csapat egy vastag gallyakból készített, méretes 

fészek körül állt, mely egy sötétzöld színű, cakkozott tarajos 

sárkánypár tulajdonát képezte.  

- Mit nézegetnek? - kérdezte Elizabeth-től.  

- A tojásokból kelnek ki a fiókák - érkezett a válasz.  

Nem tartott sokáig, mire Paul és párja eljutottak azon égbe 

nyújtózkodó sziklára, melyen barátai tartózkodtak. Mivel a többiek 

hátat fordítva álltak tőle, csak akkor vették észre néhai 

gondozójukat, amikor ő megkopogtatta Sarah vállát. Mondani sem 

kell, úgy megörültek Pault láttán, hogy mindannyian 

ízületropogtatóan szoros ölelésben részesítették a férfit. Néhai 

gondozójuk meg volt róla győződve, hogy azonnal rázúdítanak 

majd minden lényeges információt Ryan legfrissebb őrültségéről, 

ám korántsem így történt.  

- Szia! Ezt nézd meg! Tuti te sem láttál még ilyesmit - Paul fél 

szemmel az otthonos fészekben lévő hét, krétafehér tojásra 

pillantott, melyek belsejében a nyöszörgő kis lakók szorgalmasan 

serénykedtek, hogy szűkössé vált lakhelyüket minél hamarabb egy 

csodás játszótérré váltsák.  

Paul nem engedte kizökkenteni magát. Tiszta sor volt előtte, hogy 

a betegek miért voltak jelen a Túlvilágon: eltávozott belőlük a 
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gyógyszerek hatása. Bele sem mert gondolni, hogy a Földi léten 

belül pontosan hol lehettek a betegek testei, és mit tehettek velük a 

szektába tartozó személyek. Nem is tudott volna a legrosszabbra 

gondolni, hiszen szünet nélkül hatott rá a Túlvilág különös bűbája.  

- Jaj, de jó, hogy itt találkozunk! Most lesz naplemente. Tudunk egy 

jó helyet, ahol megnézhetnénk - mondta Jason, kinek szeme a 

többiekhez hasonlóan ragyogott a boldogságtól. "Bárcsak a 

testetek is ebben a világban lenne", gondolta Paul, majd hagyta, 

hogy Elizabeth-et és őt karon ragadják, hiszen a csapat tagjai 

mindenáron a napnyugta gyönyörű látványát kívánták velük 

megosztani.  

Minden bizonnyal Kenneth nem közölhette a betegek kilétét 

Elizabeth számára, hiszen út közben kérdőn tekintett párjára, 

mellyel választ várt afelől, mégis milyen szerepet töltenek be Paul 

életében a népes csapat tagjai. A férfi az angyal fülébe súgta a 

választ. Ezután a szeme a nő tündöklő ruháján akadt meg, mely 

nem más volt, mint egy ízlésesen szabott, vörös selyemruha.  

Egyenesen a tengerpartra sétáltak, hogy a vízen magányosan 

hömpölygő hajót birtokba vegyék. Paul elámult annak láttán, hogy 

a barátai milyen gyakorlottan hozták működésbe a kedvenc vízi 

járművüket, melynek fedélzete háromszor akkora lehetett, mint az 

ő lakásának alapterülete. Érdekes mód a másik életében erősen 

tengeri beteg volt - amikor hajóval történő utazásra kellett 
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kényszerülnie -, ám most e kellemetlenségnek a nyomát sem érezte. 

A hajó raktárába mentek le, hogy a fedélzetre vigyék az 

összecsukható nyugágyakat. Pault egészen magával ragadta a 

betegek izgatottsága a leendő természeti csoda láttán. Fent aztán 

igyekezett úgy elhelyezni a saját napozóágyát, hogy Elizabeth 

mellett maradhasson, de egyúttal a barátai közelében is legyen. 

Amikor mindenki megtalálta a helyét, Paul megfogta párja kezét, 

úgy csodálta a lenyugvó Napot a beteljesedett békességben. A 

szabadon sodródó hajón tartózkodó személyek gyönyörködtek a 

fényekben, melyek a vöröstől a narancssárgán át a citromsárga 

árnyalatáig váltották egymást. A színek egészen érdekes játékot 

játszottak a szellő által fodrozott vízfelszínen. Paul most behunyta 

a szemét, és ezt kívánta: "bárcsak örökké tartana ez a pillanat." Úgy 

érezte, hogy már csak az összes vérszerinti rokona és pár, további 

barátja hiányoztak onnan. Ha ők is velük pihentek volna, akkor 

mindazon emberek körülötte lettek volna, akik kezébe nyugodt 

szívvel bízná az életét. 

A Nap olyan lassan tért nyugovóra, hogy csak akkor ocsúdott fel 

mélázásából, amikor már csillagok ezrei borították a tiszta eget. 

Hallani vélte a barátai egyenletes, mély szuszogását. A lehető 

legbiztonságosabb helynek hitte volna azon világot számukra, ha 

nem csak a lelkük, hanem a testük is jelen lett volna.  
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Érezte, ideje elindulni a számára kijelölt úton, ugyanis úgy vélte, 

 barátai a tőle telhető legszebb utolsó emléket fogják őrizni róla. 

Most oldalra fordította a fejét. Megilletődve vette észre, hogy 

Elizabeth egy szétterülő mosoly társaságában őt vizslatta.  

- Indulsz? - az angyal követte szemével a férfit, ahogy ő 

különösebb zaj csapása nélkül kelt fel.  

- Kénytelen vagyok - felelte. - Úgy tűnik, mintha semmi 

problémájuk sem lenne az életben, de a látszat igenis csal: ha nem 

mentem meg őket, akkor nagy baj lesz.  

- Nem értelek. Itt biztonságban vannak, és látszik rajtuk, hogy 

minden egyes látogatásuk alkalmával önfeledten szórakoznak - 

Paul reszelősen sóhajtott egyet, majd így szólt: 

- Olyan szívesen megmagyaráznám neked.  

- Nem szükséges. Nekem elég lenne az is, ha veled tarthatnék, 

viszont valamiért úgy érzem, nem tartanád túlzottan jó ötletnek. 

Igaz? - a férfi kelletlenül bólintott, hiszen pontosan úgy volt, ahogy 

azt párja mondta. Repesne a boldogságtól, ha Elizabeth a társa 

lenne azon a nehéz úton, ám most mégis úgy gondolta, hogy 

bármennyire is lehetetlenség boldogtalanná válni abban a világban, 

egy kibontakozó szerelem elvesztése igenis összetörné a párja 

szívét.  

- Rendben - Paul meglepetésére a hölgy nyomban elfogadta a 

döntését. - Várni fogok rád - e mondatát követően mindketten 
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felkeltek az ágyukból, és olyan erős érzelmekkel teli szorításban 

részesítették egymást, amekkorát még soha életükben nem adtak 

senkinek. Paul jól tudta: ha a földi létsíkon lett volna ugyanabban a 

szituációban, minden bizonnyal megszakadt volna a szíve annak a 

tudata miatt, hogy többé már nem láthatják egymást. Mindezeken 

felül csakis ő volt tisztában sorsuk e nem várt fordulatával, így a 

saját világában valószínűleg mardosta volna a szívét az őszinteség 

hiányából adódó keserűség. Repesett volna az örömtől, ha nem 

csak átutazóban járt volna a mesés világban, hanem több ideje lett 

volna a megismerésére, de nem tudott mit tenni. Egy valamit 

azonban megígért magának: minden erejével azon lesz, hogy a 

hajón szunyókálóknak ne csak a betegségük végett, lélekben legyen 

lehetőségük átjutnia fenséges világba, hanem testileg is. Akkor, 

amikor csak szeretnének.  

Egy utolsó pillantást vetett hát barátaira, és hátat fordítva nekik a 

tengerbe ugrott. Szerencséje volt, mert még a saját létsíkján is egész 

jó úszó hírében állt, így nem esett nehezére kijutni a partra. Úszás 

közben egy csapat kölyök sellőhad fogta őt közre, hogy 

viccelődhessenek vele. Paul annyira koncentrált az előtte álló útra, 

hogy meg sem hallotta a tréfálkozó szavaikat. A szárazföldre érve 

meglepődött ruházatán, hiszen az pillanatokon belül tökéletesen 

szárazzá változott.  
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- Nézzük csak - motyogta maga elé, miközben előkotorta zsebéből 

az ugyancsak száraz térképet. - Egy vízesésnél lesz, amit keresnem 

kell - magyarázta magának. - Jesszusom, ez lehetséges lenne? - 

kapott a fejéhez, mikor behatárolta a térkép célpontját: az a 

legmagasabb sziklafal volt mindegyik közül. A hegy érdekessége az 

volt, hogy míg a többi, kisebb társa a levegőben lebegett, az a 

földből magasodott ki. A természeti képződmény egy igen széles 

vízesésnek adott otthont, mely kiemelkedő fontosságú volt Paul 

számára, hogy meglelje azt, amit keres: a víztömeg ugyanis a föld 

alá, egy barlangba ömlött. A térkép nagy vonalakban részletezte a 

barlang alaprajzát, s a célállomás pontos helyét, de a rajz azon része 

már olyan kuszára sikeredett, hogy a férfi jobbnak látta, még nem 

törődni vele. 

- Szia! Mit keresel? Segítsek? - Paul megpördült a tengelye körül az 

idegen hang hallatán. Egy kifejezetten sármos, bordó szárnyakkal 

rendelkező férfival találta szemben magát. Vakító tekintete és 

izmos testalkata Pault irigységre késztette volna, ha a különleges 

világ azt engedte volna.  

- Köszönöm, de nem hiszem, hogy elfogadhatnám a segítséget. 

Ahhoz a sziklához kellene jutnom, de menni fog egyedül is - 

mutatott a célállomása irányába. 

- Mit mutat a térkép? Nem hiszem, hogy pont a tetejére kellene 

másznod, hiszen a víz ereje rögtön magával rántana, le a mélybe - 
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mondta szinte dalolászva az élő indákkal borított testű férfi, s 

lábujjhegyre emelkedve igyekezett minél több információt 

megtudni a papírlapból. Paulnak jól esett a segítő szándék, ám úgy 

vélte, hogy egy percig sem szeretne feleslegesen időzni. 

- Ne haragudj, most mennem kell! - közölte vele, s fejébe szökött a 

féltékenység halvány sugara. Nem tetszett neki, hogy Elizabeth 

tökéletes külsejű férfiak társaságában élte a mindennapjait. 

Továbbá nem érezte fer dolognak, hogy mások mellette élhetnek, 

ő pedig többé már nem is láthatja. Még meg sem ismerhette őt. 

Csak a szimpátiát és a mérhetetlen egymásra hangolódást 

érezhették egymás társaságában, a párkapcsolat szépségeit azonban 

már nem volt idejük megélni.  

Paul most óriási léptekkel indult meg a tengerpartról a kiszemelt 

szikla irányába, bízva abban, hogy az angyal nem fogja követni őt. 

Egy darabig nem mert hátranézni, ám amikor azt megtette, 

idegesen felsóhajtott, hiszen meglátta a nála kissé magasabb fickót, 

ahogy a szárnyait használva hangtalanul suhant mögötte. 

- Segíteni szeretnék neked - vonta meg a vállát, amikor 

szembenézett Paul türelmetlenül villogó szempárjával. 

- Nem tudsz segíteni. Ezt az utat egyedül kell megtennem. 

- Olyan nincs, hogy egyedül. Pláne nálunk nincs. Honnan jössz te, 

hogy ilyeneket nem tudsz? Miféle szerzet vagy? Szoktunk 

vendégeket fogadni, haverkodom is velük - így valamelyest 
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ismerem is őket -, de olyannal még nem találkoztam, mint amilyen 

te vagy. Miért nem csattansz ki a boldogságtól? Valami nyomja a 

lelked? Szóljak Helennek, hogy adjon valami csodabogyót? 

- Helen? 

- Tudod, a főtündér - Paul füle mellett épp a mondat elhangzásával 

egy időben húzott el három kölyöksárkány, így nem hallotta tisztán 

a szavakat. 

- Fogtündér? 

- Fő-tün-dér, süketkém - tagolta az idegen. 

- Nem, nincs rá szükségem. Kérlek, most hagyj magamra! Biztos 

még sok fontos feladatod akad mára. A világért sem szeretnélek 

feltartani. 

- Nem. Nincs dolgom - rázta meg a fejét az angyal. Paul számára 

az idegen viselkedése erősen emlékeztetett Ryan kisfiússágára. 

Mikor e gondolat vert tanyát a fejében, összeszorult a gyomra. Paul 

a szájával már formálta mondatának első betűjét, amikor az angyal 

megragadta ingjének hátrészét, s kiterjesztette szárnyát. Paulnak 

annyi ideje sem maradt, hogy ellenszegüljön, olyan hirtelen 

emelkedtek a magasba.  

- Lazulj egy kicsit - kiabálta újdonsült ismerősének az angyal.  

- Mit művelsz? Tegyél le! Tériszonyom van - és valóban az volt, de 

a férfi egy cseppet sem kívánt alacsonyabban szállni a kelleténél, 

sőt, egyre magasabbra tört. Paul hosszú óráknak ható 
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másodpercekig igyekezett úrrá lenni a félelmén. Furcsamód 

gyorsabban összeszedte magát, mint azt hitte: egyik pillanatról a 

másikra úgy érezte, hogy hálával is tartozik a férfinak, hiszen soha 

nem repült volna angyalok, tündérek és sárkányok között, ha ő fel 

nem repítette volna a fellegek fölé. 

- Csak segítek. Nagyon untad volna magad, ha egyedül kellett volna 

megmásznod a Nyaktörő sziklát. Igen, így hívják, és ez szerintem 

mindent elárul róla - kiáltotta. - Különben a nevem Matt.  

- Én Paul vagyok... Ugye nem fogsz elengedni? 

- Dehogy. Vagy mégis? - viccelődött, s szavait megtoldotta egy 

ijesztgetéssel: Paul ingjét elengedte, így utasa egy röpke ideig a 

szabadesés torokszorító érzését tapasztalhatta meg. - Hopp, 

elkaptalak! - kurjantotta aztán. 

- Azonnal tegyél le! Nem is kértelek meg, hogy segíts nekem - 

háborgott Paul. Még ki sem mondta mondandójának utolsó szavát, 

a lába már szilárd talajon nyugodott.  

- Itt is vagyunk. Részemről a megtiszteltetés, hogy segíthettem 

neked - húzta ki magát a férfi. Paul csak akkor vette észre, hogy a 

haja olyan fehér volt, mint az égen gomolygó bárányfelhők. Most 

maga köré nézett: ha addig nem a levegőben repkedett volna, 

minden bizonnyal elszédült volna a magasságtól, hiszen valóban a 

legnagyobb hegy tetején álltak. Már nem hallották a madarak vidám 
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csiripelését és a többi égi lakó vidám hangját, hiszen a közvetlenül 

mellettük zubogó vízesés elnyomott minden más zajt. 

- Köszönöm szépen, valóban sokat segítettél nekem - mondta 

Paul, miközben gyönyörködött a zuhatagban, melyet zöld, sűrű 

növényzet tett szebbé.  

- Nagyon szívesen - felelte Matt, majd egy nagy rugaszkodással 

eltávolodott a sziklától, és a magasba szállt. Paul néhány 

másodpercig még maga elé meredt, tüdejébe szívva a tökéletesen 

tiszta levegőt. Ezután a mélybe tekintett: a hófehér vízcseppek által 

alkotott tejfehér ködtől nem látott semmit. Nem is tétlenkedett 

sokat: egész testével előre dőlt, és bízva abban, hogy zuhanás során 

egy kiálló sziklába sem üti meg magát, engedte, hogy a gravitáció és 

az őrülten sodró áramlás a mélybe taszítsa őt.  
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Megmásíthatatlan döntés 

 

Bár tartott attól, hogy a landolásnál beleütközik a földön elterülő, 

hegyes kövekbe, aztán elveszíti az eszméletét és megfullad, a 

valóság nem igazolta az elképzeléseit. Valóban a barlang mélyébe 

zuhant, ám olyan puha anyagra, hogy először azt hitte, egy vastag 

paplan volt az. Mikor szeméből kicsordult a menet közben 

beléfolyó víz, tisztábban látta a körülötte lévő környezetet: egy 

szokásosnál is termetesebbre nőtt moha tompította az esését.  

Egy gömb alakú barlangban találta magát, melynek legteteje nyitott 

volt, hiszen maga a vízesés ereje lékelte meg a természeti 

képződményt. Paul bár a szárazföldön állt, arcába megannyi 

vízcseppet kapott a folyamatosan, eszeveszett hangzavarral zubogó 

víz által - mely aztán az előtte lévő miniatűr öbölből folyt el egy 

ugyancsak víz által kivájt folyó medrén keresztül. A barlang egészét 

vastag gyökerek hálózták be, mintha a helyiség a Túlvilág szíve lett 

volna. Paul érezte, hogy a felerősödött nyugalom szétáradt a 

testében, és minden feszélyező, görcsöt okozó gondolat távozott 

belőle. Kis ideig élvezte a határtalan békesség ölelését, majd 

összeszedte magát, s a feladatra koncentrált: Előhúzta a 

csontszáraz térképet, s ellenőrizte, hogy tényleg ott tartózkodik e, 

ahol a papírlapon a végcél volt jelölve.  
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- Megérkeztem - jelentette ki félhangosan, bízva abban, hogy a 

barlangnak van egy lakója, aki meg tudja mondani neki, mi legyen a 

következő lépése. Mivel válasz csak a visszhangja formájában 

érkezett, nekilátott felmérni a terepet: a nedves, puha 

mohaszőnyegen és a falakat hálószerűen beborító növényi 

erezeteken kívül semmi más nem volt a szárazföldön. - Nem 

hiszem el, hogy hagytam magam átverni! Mégis hogy képzelhettem 

azt, hogy Kenneth tisztességesen fog velem viselkedni? Hiszen az 

ükunokája nemrég vágta a képembe, hogy öt éven keresztül csak 

megjátszotta magát előttem. Mindvégig egy terv része voltam! 

Azok ketten összebeszéltek. El akartak tenni engem láb alól. Ha 

Ryan megölt volna, akkor a testemet el kellett volna tüntetniük, 

ami azért is lett volna necces, mert a nyomozók kutyái könnyen 

kiszagolhattak volna. Könnyebb volt a Másvilágra csalogatni, és 

adni egy térképet, melynek utolsó állomásába bár be lehet jutni, de 

kijutni onnan már esélytelen. - Hogyan is lehetne! Csak akkor 

tudnék kimászni, ha a vízesés fagyott lenne, vagy ha ennek a 

folyónak a medre nem lenne csordultig telve vízzel. Bár ha 

kongana az ürességtől, akkor sem lenne lehetőség az azon 

keresztüli kijutásra, hiszen keresztülvezet a tömör sziklán… Túl 

szűknek bizonyulna a járat - hadarta egyre kétségbeesetten. Belátta, 

hogy valóban meg fog halni. Akármennyire is a békesség szigete 

volt a barlang, egyszerűen olyan tajtékzó dühöt érzett a lelkében, 
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hogy azt még a legerősebb varázs sem bírta megszüntetni. 

Megérkezett élete utolsó állomásához, s rá kellett jönnie, hogy a 

lehető legrosszabb döntés volt vakon hinni bizonyos emberekben - 

hiszen ők kihasználták a jóhiszeműségét és a tiszta szívét.  

- Hogy lehettem ennyire hiszékeny? Olyan hihetetlen! Ki tudja, mit 

műveltek a betegeimmel. A vérszerinti rokonaimat pedig azóta már 

biztosan felkereste Ryan, hogy kísérletezzen rajtuk… És hogy 

lehettem akkora ökör, hogy elhiggyem: Jeremy önszántából 

ellenséges velem. Fel sem fogom, hogy nem lett egy idő után 

világos számomra, hogy csak megfenyegették őt. Igenis láttam a 

sokatmondó pillantásait, és kihallottam a beszédében a megjátszott 

gonoszkodó hanglejtést. Mégis tudtam, hogy ő nem olyan, mint 

amilyennek mutatja magát. Miért nem hallgattam a benső énemre, 

aki valósággal ordított, hogy hallgassam meg? És a szüleim, te jó 

ég! Mielőtt átléptem volna a házuk küszöbét, megígértem nekik, 

hogy visszatérek hozzájuk. Miért adtam a szavam olyasmihez, 

melynek megvalósulásában egyáltalán nem voltam biztos? - 

ostorozta magát. Keze remegett, lába összecsuklott alatta, így teste 

a földre zuhant. Megadóan behunyta a szemét, és várta, hogy elérje 

őt a vég. Több mint valószínűnek találta, hogy Kenneth 

ugyanolyan hazug és manipulatív módon vágta át a Túlvilág összes 

lakosát is, ahogy a Földön azt Ryan tette. A gróf titokban sötét 

erők birtokában lehetett, ezért a barlangban fogva tartottnak meg 
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sem kell majd várnia az éhenhalást: Kenneth rá fog szabadítani egy 

fekete erőt, ami elragadja őt a Pokol legmélyebb bugyrába.  

Most egy vékony női sikoly törte apró darabokra Paul halál körül 

keringő gondolatát. A férfi azonnal felült, hiszen a szeme sarkából 

látta, hogy a vízesésben a gravitációnak eleget téve nem csak 

kristálytiszta víz és néhol növénydarabok zuhantak le a mélybe, 

hanem egy női alak is. Paul amilyen sebesen csak tudott, a medence 

mellett termett, hiszen vele ellentétben a nő függőlegesen zuhant, 

így nem a puha mohára huppant, hanem oda, ahová maga a vízesés 

alkotóelemei is kerültek: le a kis medence fenekére. Paulnak nem 

kellett beugrania a vízbe, és kimentenie a hölgyet, ugyanis nem 

tellett sok időbe, mire az újonnan érkező jövevény magától a 

felszínre bukott.  

Elizabeth volt az. Csapzott, fenékig érő, hosszú, csillogó, 

virágokkal és hajtásokkal teletűzdelt haja a teste körül úszott, 

ruhája pedig elvadultan lebegett rajta. A férfi a szívében túlcsordult 

örömmel nyújtotta ki neki a jobbját, melybe a nő 

belekapaszkodott, s kikászálódott a jéghideg vízből.  

- Hű, de fázom - vacogtatta a fogait, miközben hajából és 

ruhájából kicsavarta a vizet. 

- Gyere ide! - kérte Paul. - Elizabeth engedelmeskedett, melyre 

válaszul a párja olyan forró ölelésben részesítette őt, hogy 
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nyomban átmelegedtek elgémberedett tagjai. - Hogy találtál rám? - 

A hölgy Paul átázott ingjébe temette az arcát, úgy adott választ: 

- Matt szólt nekem. Végignézte, ahogy elszédültél és a vízesésbe 

estél - Paul nem kívánt közbevágni és kijavítani a párját, miszerint 

nem holmi rosszullét miatt zuhant több, mint ötven métert, hanem 

saját akarata révén, így csak ezt a kérdést tette fel: 

- Ismered azt az angyalt? 

- Persze, hogy ismerem. Ő az öcsém. Vagy nem meséltem még a 

családomról? Heten vagyunk testvérek, és én vagyok a legidősebb. 

- Nem említetted.  

- Akkor most megtudtad. Várnak is estére vacsival, szóval 

megvárjuk, amíg a szárnyam megszárad, és kirepülünk innen - 

mondta, s széttárta szárnyait, hogy meglengetve azokat elkezdje a 

tollazat szárítását.  

- Nem. Sajnálom, de nem tarthatok veled - kegyetlenül fájdalmas 

volt számára kimondani e szavakat, miközben Elizabeth tűztől 

szikrázó, igéző tekintettel nézett rá.  

- Miért ne tarthatnál? 

- Kenneth ezt az úti célt rajzolta a térképre. Valami fog itt történni, 

melyre rendeltettem.  

- Mindenki arra rendeltetett, amit saját maga eltervezett, nem pedig 

amit más elgondol számára. 
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- Csak hogy már régóta nem a saját bőrömet viszem a vásárba, ha 

ezzel a találó közmondással élhetek. Attól félek, ha nem követem 

Kenneth utasítását, akkor nem csak nekem, hanem a szeretteimnek 

és a barátaimnak is komoly bántódásuk esik majd. 

- Nem értem, mire akarsz kilyukadni… - ráncolta a homlokát a 

hölgy. Szemmel láthatóan nagyon törte a fejét valamin. Kisvártatva 

így szólt: - Add csak ide nekem azt a térképet! - nyújtotta a kezét a 

papírlapért, mire Paul a markába nyomta. A férfi kis ideig tartott 

attól, hogy kis fecnik formájában fogja visszakapni azt, ám nem így 

lett: Elizabeth tüzetesebben is szemügyre vette annak tartalmát. 

Hümmögött néhányat, azután pedig négybe hajtotta, s visszaadta a 

gazdájának. 

- Azt hiszem, tudom miért küldött ide a legnagyobb bölcsünk. 

Nem azt kellene megérintened? - mutatott az óriási vízesés velük 

szemmagasságban elhelyezkedő pontjára. Paul csak akkor vette 

észre, hogy a víz nem egybefüggő függönyt alkotott: egy harminc 

centiméter átmérőjű gömb alak rajzolódott ki a vastag vízfátyolból.  

- Mi lehet ez? 

- A hiedelem úgy tartja, hogy egyszer a másik létsíkról eljön egy 

ember, aki majd saját maga által megszünteti a két világ közti 

szakadékot. Neki kell lejönnie ide, magához ragadnia ezt a gömböt, 

ami aztán fénygömbbé változik.  

- És utána mi történik? 
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- Azzal a különleges képességű emberrel nem tudom mi lesz, mert 

arra nem tér ki a történet. Annyit tudok csak, hogy a ti 

világotokból akkor jöhetnek majd át a boldogságra vágyók, amikor 

csak szeretnének.  

- Figyelj most rám! Én vagyok az az ember, akiről a hiedelem szól - 

jelentette ki a férfi remegő hanggal, miközben simogatta a hölgy 

karját.  

- Tudom, bár titkon reméltem, hogy valójában nem vagy az - Paul 

erre egy keserveset sóhajtott, s így szólt: 

- Nincs sok időm. Félek, addig húzom ezt az egészet, amíg már 

késő lesz. Olyan szívesen elmondanék neked mindent… Annyira 

melletted maradnék, s naphosszat csak a karomban tartanálak…, 

de muszáj mennem - Elizabeth könnyei vékony patakok 

formájában gördültek le az arcán. Paul biztosan tudta, hogy a nő 

akkor sírt életében először. Arckifejezésén látszott, hogy lelke 

mélyén ádáz háború dúlt, melyet aztán elnyomott egy szomorú 

bólintás képében. A férfi még egy utolsó pillantást vetett szíve 

választottjára, azután pedig egy határozott lépést tett a gömb 

irányába. Mindkét karját kinyújtotta, s előre dőlt. Ujjai az óriási 

erővel eső vízhez értek. Azt képzelte, hogy a vízfüggöny valójában 

sok ezer erős kar, melyek mindenáron azon foglalatoskodtak, hogy 

kezét eltántorítsák a megérinteni kívánt tárgytól, azonban nem 
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hagyta magát: egyre közelebb nyúlt a gömb irányába, hogy aztán 

egy határozott rántással magához húzhassa azt.  

Az áttetsző gömb anyaga leginkább sűrű levegőhöz hasonlított. A 

tárgy most vakítóan fehér fénnyel felizzott. Ezzel egy időben a háta 

mögött Elizabeth sikkantott fel, s karolt belé. Paul majdnem 

megőrült a lüktető agyától és a csaknem szétszakadó végtagjaitól. 

Ezen érzések alapján tudta, hogy a gömb éppen kiszakítja őt a 

Túlvilág létsíkjáról. Rázott magán egy erőteljeset, hogy párját 

sikerüljön magától eltaszítania. Igyekezete azonban korántsem volt 

olyan sikeres, mint amilyennek azt remélte, hiszen a hölgy olyan 

erősen szorította őt, hogy Paul azt hitte, menten eltöri a 

felkarcsontját.  

A következő pillanatban már semmit sem hallott, látott és érzett, 

ezenfelül még gondolkodni sem volt képes. Minden megszűnt 

körülötte létezni. Mintha csak egy hófehér, lakatra zárt ládában lett 

volna, melynek kulcsát az idők végezetéig elrejtették. A távolból 

most hallani vélt egy éles, magas, pittyegő hangot. Mégsem 

veszítette el a hallását! Felbátorodva próbálta meg kinyitni a 

szemét, hátha még a látásának épségét is megőrizte: megforgatta a 

szemgolyóját, mely hatására megrebbent a szempillája. Ezután a 

szívének dobbanásaira koncentrált: érezte, ahogy a bordáit 

ütemesen ütötte a szerve. Mégiscsak él! Hol van? Mit csináltak 

vele? Nem látott semmit sem, de már emlékezett: épp Kenneth 
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által meghatározott sorsot szerette volna beteljesíteni. Épp a 

halálába igyekezett futni, csak hogy a szerettei 

megmenekülhessenek. De mi van Elizabeth-tel? Hol van most? 

"Lehet azért nem látok semmit, mert a két létsík között 

rekedtünk?" Mikor e felismerés eszébe ötlött, szíve a 

megszokottnál is szaporábban kezdett el verni. "Véget kell vetnem 

a tehetetlenségnek. Ha magamért nem is, hát Elizabeth-ért, aki 

feláldozta saját magát, hogy velem együtt vesszen el." Ismét 

megforgatta a szemgolyóját, hogy tudja, mégsem csak egy érzéki 

csalódás volt az előbb. Erőt vett magán, s végre kinyitotta a 

szemét: fehérséget látott maga előtt, semmi mást. "Nem lehet, 

hogy a semmiben vagyok. Olyan nincs, hiszen a semmi nem 

létezik. Lennie kell itt valaminek, ami alapján behatárolom, hová 

kerültem, és hol van Elizabeth", gondolta. Azt sem tudta 

meghatározni, hogy ülő vagy fekvő pozícióban helyezkedett e el 

vagy hogy milyen napszak volt éppen. 

- Paul, itt vagy valahol? - hallotta párja hangját. A megszólítottat 

kirázta a hideg, annyira örült a nő jelenlétének. 

- Itt vagyok - nyögte reszelősen. 

- Jaj, de örülök, hogy élsz! Hol vagyunk? Nem látok semmit - 

hadarta kétségbeesetten. 

- Nem tudom. Merre vagy? Odamegyek hozzád! Csapj zajt, hogy 

megtaláljalak! 
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- Nem tudok mivel - Pault nem tántorította el a felelet. Bízott 

abban, hogy átmeneti látásképtelenségük olyan hamar helyreáll 

majd, mint a hallásuk.  

Vagy az akarata végett vagy azért, mert valójában is így kellett 

történnie, de lassacskán valóban visszanyerte a látását. Bár 

homályosan, de jobb volt, mint a teljes vakság állapota. Rögvest 

végignézett magán: egy kórteremben feküdt. Kezébe kanül volt 

bekötve, az infúzió azon keresztül szivárgott a testébe. Ennek 

láttán megijedt, hiszen félő volt, hogy mérget kevertek a sós 

oldatba. Miután kitépte vénájából a tűt, e gondolatát igyekezett 

eltemetni magában, hiszen nem szeretett volna erőt veszíteni a 

felesleges tépelődéssel. Lassan kitisztult a látása: egy rettentően 

ismerős helyiségben feküdt. Egy darabig próbálta keresni az 

emlékképeket a fejében, hátha megleli azt, melyhez köthető lenne a 

kórterem, ám amikor észrevette a paplanjába beledörzsölt 

viasztörmelékeket, nem volt további kétsége afelől, hol voltak.  

Akármennyire is pozitívan csalódott Jeremyben, nem vélte 

biztonságosnak a házát, így elhatározta, hogy minél hamarabb 

kijuttatja onnan szerelmét. Nem értette, hogy kerülhettek oda, és ki 

tartotta őket életben. Emellett arra sem tudott választ adni, miért 

kerültek egyáltalán a Földi létsíkra, amikor már rég halottnak kellett 

volna lenniük. Hasogatott a feje a számtalan, megválaszolatlan 

kérdéstől, ám amint megpillantotta a szoba másik felében 
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elhelyezett ágyon fekvő Elizabeth-et, rögvest mindennél fontosabb 

volt felé sétálni, s meggyőződni arról, hogy épségben van.  

A nő bőre egészen sápadt volt. Haja elveszítette a fényét, a benne 

díszelgő apró virágoknak pedig már nyoma sem maradt. Gyönyörű 

ruhája helyett egy kórházi hálóinget viselt. Nyakig be volt takarva 

egy fertőtlenítőszer szagú takaróval, melyet Paul most lehajtott 

róla. Mivel párja az oldalán feküdt, neki háttal, tisztán látta, hogy 

szárnyai helyén már csak egy-egy, húsz centiméter hosszúságú, 

erősen varasodó félben lévő vörös seb tátongott. A szárnyatlan 

angyal még mindig éber volt. Egy darabig tűrte, hogy a férfi 

megvizsgálja, aztán kíváncsiságtól vezérelve, félőn ezt kérdezte: 

- Nincsenek már meg, ugye? – Paul szomorúan sóhajtott egyet, s 

így szólt: 

- Nincsenek.  

- Nem baj. A lényeg, hogy élünk, és együtt vagyunk. A te 

világodban vagyunk? 

- Azt hiszem, igen.  

 - Érzem, hogy tovább akarsz állni. Megpróbálok felkelni, és veled 

tartok. 

- Ne! Meg kell erősödnöd! Maradj itt! Én addig felkeresem az 

elmegyógyintézetet. Félek, hogy a betegeim nem élték túl a 

Túlvilági kalandomat - a nő fájdalmaktól nyöszörögve ült fel, s 

barna, töretlenül ragyogó szemével Paulra nézett.  
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- Igazad van. Gyengének érzem magam. Maradok. Ígérd meg, hogy 

visszatérsz hozzám! Olyan elesettnek érzem magam a szárnyaim 

nélkül, és olyan elhagyatott vagyok nélküled - Paul megsimogatta a 

nő haját, s így szólt: 

- Minél hamarabb vissza fogok térni hozzád, ezt megígérem! Most 

pedig feküdj vissza, és pihenj!  

 

Vagy fél órába telt, mire Paul az egész házat végigjárta, esetleges 

veszélyforrás után kutatva. Idővel azonban rá kellett jönnie, hogy 

az épületben rajtuk kívül egy lélek sem volt, továbbá hogy 

Elizabeth nagyobb biztonságban már nem is lehetett volna ott. Bár 

Paul szíve a párja mellé húzta, mégsem ülhetett tétlenül: azon 

nyomban a tébolyda felé vette az útját.  

A városban különös felismerés birtokába jutott: a macskaköves 

utak mentén nőtt fák most egytől egyig illatozó virágokba borultak. 

A virágágyások telis tele voltak tulipánokkal és nárciszokkal, a 

parkok pedig olyan zöldek voltak, mint amilyennek a férfi soha 

nem látta őket. Az égen vidáman repdestek a madarak, gyönyörű 

énekükkel megörvendeztetve azon lakókat, kik a padokon ülve, 

piknikezés közben hallgatták őket. A levegőt a tavasz tömény illata 

lengte be, melyben a boldogság szédítő illatát is érezni lehetett.  

- Mi történt itt, Debra? - lépett oda Paul a postásnőhöz, aki a 

földön, egy kiterített, piros pöttyös pokrócon üldögélt 
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egymagában. A nő mindaddig behunyt szemmel napfürdőzött, 

viszont amint meghallotta rég nem látott ismerősének hangját, 

kinyitotta a szemét, s mintha a világ legtermészetesebb válaszát 

adná, így szólt: 

- Kitavaszodott.  

- Milyen hónap van? 

- Április - Pault leverte a víz, mikor tudatosult benne, hogy két 

hónapot tölthetett a Túlvilágon.  

- Kérem, válaszoljon a kérdésemre: hol vannak a betegeim? - a 

kövérkés nő arca egészen pirospozsgássá színeződött. Nem felelt, 

csak lehajtotta a fejét, s a földet bámulta. - Mi történt velük? 

Tudnom kell! - kelt ki magából a férfi. Keze remegni kezdett, feje 

az addiginál is jobban sajgott. A hölgy most felszegett fejjel adott 

választ: 

- Meghaltak. Minden. 

- Nem lehet. Nem, ezt nem…  

- Sajnos igen - Paul nem tudott uralkodni magán, menten sírva 

fakadt. Nem érdekelte, hogy minden városbeli őt bámulta, s azt 

sem, hogy nagy valószínűséggel kinevették. A szíve menten 

megszakadt. 

- Nem, ilyen nincs. Biztosan csak viccel velem. Ők nem halhattak 

meg. Ők élnek! Ryan nem tehette! Debra, mondjon el mindent, 

amit csak tud! 
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- Beszédesebb nálam egy levél. Ezt Jeremy küldte önnek. Épp a 

pihenőm után dobtam volna be a postaládájába - mondta, 

miközben könyékig beletúrt a zöld postástáskájába, s előhúzott 

belőle egy vékony borítékot. Paul valósággal kitépte a nő kezéből 

azt, melyen valóban az ő neve állt, s a feladó az egykori legjobb 

barátja volt.  

- Köszönöm! - mondta felpattanva guggolásából, s az émelygéstől 

elszédülve a város másik felébe rohant, ahol az elmegyógyintézet 

állt. Nem akarta elolvasni a levelet mindaddig, míg a saját szemével 

meg nem győződött arról, hogy a barátai épségben ott vannak és 

éppen rá várnak. „Hiszen biztos, hogy élnek! Élniük kell! Debra 

csak rosszul volt informálva.” 

 

Vadul remegő ujjakkal markolta meg az intézet bejárati ajtajának 

kilincsét. Zakatoltak a baljós gondolatok a fejében, ám 

minduntalan száműzte azokat onnan. Tudta, hogy amint elkiáltja 

magát, barátai egy emberként fognak felé özönleni. A nyakába 

fognak ugrani, és olyan erősen fogják megszorongatni őt, hogy 

köhögnie kell majd. Mindent elmondanak majd neki: hogyan 

sikerült Ryan ellen fellépniük, hogy már soha az életben nem 

bánthatja őket, és hogy az elmegyógyintézet újra kinyithatja kapuit 

a gyógyulni vágyóknak. A vágyálmok azonban ez esetben nem 

fedték a valóságot: a tébolyda épülete kongott az ürességtől. Paul 



351 

 

reszkető lábakkal lépdelt azon helyiség felé, ahol legutoljára látta a 

betegeket és a szekta tagjait. A szeme ismét könnybe lábadt, 

mihelyst meglátta a véres csatatérhez hasonlító helyet, mely 

rendőrségi szalagokkal volt elkerítve, a padlóra pedig 

megszámlálhatatlan mennyiségű fehér festékkel felrajzolt 

emberalakok virítottak.  

- Brendon, Ruth, Jason, Kate, Lily, Alex! Merre vagytok? Adjatok 

jelet magatokról! - harsogta torkaszakadtából. Lélekszakadva 

rohant be a hálórészlegekbe, hogy üdvözölhesse barátait, kik 

valószínűleg csak a bolondját járatták vele a firkákkal és a sárga-

fekete szalagokkal. Azonban később be kellett látnia: egyik 

szobában sem bújtak el. - Mondjátok meg, merre vagytok! - kérte 

könnyeit nyelve, majd az étkezőbe rohant: az asztalokon jó pár 

vérrel szennyezett eszköz hevert. Azok az tárgyak, melyeket még ő 

maga adott a többieknek, hogyha mégis harcra kerülne a sor, 

legyen mivel megvédeniük magukat.  

Most az alagsorba rohant, bízva abban, hogy a betegek ott 

rejtőztek el. Sietségében majdnem legurult a lépcsőn, ám a 

szemközti fal segítségével sikerült kivédenie az esést. Miután a 

falon tapogatózva megkereste a villanykapcsolót, és fény gyúlt a 

helyiségben, be kellett látnia: az a szint is üres volt. Csak az árván 

álldogáló ketrec körüli rendőrségi jelzések árulkodtak arról, hogy a 

napokban ott is borzalmas dolgok történtek.  
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Paul ekkor gondolta úgy, hogy ideje tisztán látni a helyzetet. 

Elővette a farzsebébe rejtett borítékot, és nem kímélve azt, 

feltépte. Vett egy mély levegőt, s elkezdte olvasni a kusza betűket: 

 

Kedves Barátom! 

Nem is tudom, hol kezdjem… Mindig is reméltem, hogy átlátsz Ryan 

furfangosságán, s megállítod a veszedelmes ténykedését. Bíztam abban, hogy 

nem hiszed el, hogy megváltoztam. Hogy rájössz, csak azért viselkedem 

embertelenül, mert megfenyegettek. Mindig igyekeztem felhívni rá a figyelmed, 

de sajnos soha nem jártam sikerrel. Ha nem figyeltek volna meg engem annyi 

éven át, szemtől szemben megmondtam volna, mire készül… Sajnálom, hogy 

így alakult… 

Ha ezt a levelet olvasod, az azt jelenti, hogy mégis sikerül visszatérned a mi 

létsíkunkra. A napokban kihallgattam egy beszélgetést: Ryan és az 

üknagyapjának szelleme diskurálta meg, mi okozza majd a veszted. Az 

Öröklét gömbjét kell megszerezned egy barlangban. Ha a megfelelő személy 

érinti azt meg, akkor maga az illető fogja a két létsík közötti átjárót képezni, 

így a továbbiakban megszűnik létezni emberként… Azaz meghal… A 

Földön élők ezután már akkor mehetnek át a boldogság paradicsomába, 

amikor csak szeretnének. Csupán annyit kell tenniük, hogy ellazítják a 

testüket és erősen az átjutásra koncentrálnak. Te vagy e feladatra született 

egyén, hiszen mindig is rendelkeztél az átjutás képességével. Tehát amint 
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megérinted a gömböt, minden Földi létsíkon élő embernek átadod azt a 

különleges tulajdonságodat, mellyel rendelkezel. 

Nem is értem miért írom most e sorokat. Ryan szerint biztos a halálod. Én 

mégis reménykedem… 

Megosztanám veled, mi történt a betegekkel. Előre kell azonban bocsájtanom 

azon tényt, hogy én mindig is mellettük álltam lélekben. Igenis foggal-

körömmel harcoltam értük, amikor Ryan a sok megszorító rendelkezés 

kihirdetését parancsolta nekem. Szóval a betegeid jelen állapotára terelve a 

szót: az utolsó napokban fültanúja voltam annak, amikor Ryan és a szekta 

kisebb vezetői megbeszélték egymással, hogy míg meg nem leled az Öröklét 

gömbjét, ők minden lehetőséget kihasználnak, hogy tébolyultakká váljanak. 

Nem bírom papírra vetni, de kénytelen leszek: addig kínozták őket, míg 

végelgyengülésben meg nem haltak. Ez ma reggel történt. Ma jutottam el odáig, 

hogy kilépve a saját árnyékomból, tajtékzó dühvel ellenszegüljek Ryannek, és 

a főváros vezetőségét kérjem meg, hogy segítsen. Kérlek, ne vess meg azért, 

amiért nem léptem előbb! Külső szemlélőként én is megrónám magam, amiért 

ennyire gyáva voltam, de úgy gondolom, nincs joga senkinek addig pálcát törnie 

a fejem felett, míg az én bőrömben át nem élt egy Ryan uralta napot. Ahogy 

azt már említettem, a mai nap folyamán értesítem az országos rendőr-

főkapitányságot, és a többi hatóságot. Mind a huszonkilenc fő eltemettetéséről 

magam rendelkezem. Itt, a szülővárosodban temettetem el őket, hiszen tudom, 

hogy ők is itt érezték a legjobban magukat egész életük során. Paul, teljes 

szívemből írom ezt neked: fogadd őszinte részvétem!  
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2016. március 14., hétfő 

Szívélyes üdvözlettel, Jeremy Kidd 

 

Paul sírva olvasta el az utolsó sorokat, majd amint végzett a 

levéllel, akkora zokogásban tört ki, hogy bizseregni kezdett a foga 

és az ajka. A könny marta a szemét, a gyász az egész testét átjárta. 

Most lépések zaját hallotta. Valaki a lépcsőn haladt le. Nem félt az 

idegentől. Úgy gondolta, már bármit megtehetnek vele. Nem kíván 

egy olyan világban élni, ahol az ártatlanok szenvednek. Inkább 

velük együtt vesz ő is. 

- Mi történt itt? Hol vagyunk? Éreztem, hogy itt vagy, ezért jöttem 

ide - Elizabeth alakját látta maga előtt. Paul lassan elhagyta magát, 

de egy bólintást még ki tudott csikarni magából. Párja támogatóan 

megölelte, s csitítani kezdte a férfit. Pár perc erejéig csendben 

maradt, hiszen Paul görcsösen tartott kezében heverő levelet 

olvasta, ám amint végzett azzal, szomorúan így szólt: 

- Nézd! Van még egy levél a borítékban. Gyere, üljünk le a 

lépcsőre! Elolvasom neked. 

Kedves Barátom! 

Eltemettük a barátaidat. Egy parcellába kerültek minden. Együtt talán nem 

félnek majd a föld alatt. Édesanyáddal beszéltem. Nagyon aggódik érted, 

hiszen két hónapja nem adtál magadról életjelet. Már személyesen is 

felkerestek téged a lakásodban. Kerestetnek a rendőrséggel, de még ők sem 
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jártak sikerrel. Annyira el akartam nekik mondani, mi a helyzet, de nem 

mertem. Úgy érzem, nem az én dolgom. Említettem a rendőrséget. Az 

elmegyógyintézetben is kerestek téged, így amint Ryan meghallotta a 

szirénázásukat, eltűnt a szektájával együtt. Tudod nagyon jól, hogy az itteni 

hatóságokat manipulálta már, de idegenek átejtésére már nem volt ereje. 

Amint a rendőrök bejutottak az épületbe, ők szinte felszívódtak. Biztosan 

tudom, hogy te abban a pillanatban érintetted meg a gömböt, amikor ők 

eltűntek, így valószínűleg most a Túlvilágon vannak.  

A rendőrség engem talált csak itt egyedül. Mivel láncra verten feküdtem a 

ketrecben, nem tartóztattak le. Egy darabig a kórházban ápolták a 

sérüléseimet, kihallgattak, aztán elengedtek. Csak annyit mondtam el nekik, 

amennyit tudniuk szükséges. A vérnyomok és a kínzóeszközök láttán hittek 

is nekem, azonban egy vétkest sem tudtak elcsípni. Mára lezárták az ügyet 

azzal, hogy egy elvetemült szekta okozta a haláleseteket. Továbbra is nyitva 

tartják a szemüket, de úgy látom, már nem olyan nagy erőbedobással 

kutakodnak, mint eddig.  

Ennyi történt az előző levelem óta. Szépen kérlek, ha életben vagy, keress meg! 

Nem kívánom, hogy ismét jóban legyél velem… Túl sok van a rovásomon, 

ezzel tisztában vagyok. Csak szeretném tudni, hogy élsz e még. Én magam 

elköltözöm a városból egy tanyára. Most elsősorban magányra van szükségem, 

ahol fel tudom dolgozni a történteket.  

Remélem, minden rendben van veled! 

2016.04.01., péntek 
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Őszinte szeretettel, Jeremy Kidd 

 

- Meghaltak! - záporoztak Paul könnyei, miután a hölgy végzett a 

felolvasással.  

- És miért sírsz? - kíváncsiskodott sajnálkozón a nő. 

- Mert meghaltak - ismételte a férfi. 

- És? Úgy látom, ez a Jeremy március közepén írta le neked a 

halálukat. Mi pedig március végén találkoztunk velük. Tehát ők 

már az én világomban élnek, boldogan - Paul könnyei elapadtak. 

Vörös szemekkel tekintett fel szerelmére. 

- Hogy lehet ez? 

- Könnyen. Mindenki oda kerül halála után, ahová élete során 

gondolta, hogy kerülni fog. Ne nézz rám ilyen bután! Neked ezt 

senki sem mondta még? 

- Nem. 

- Mivel ők meg voltak arról győződve, hogy haláluk után a 

Másvilágra kerülnek, így oda is jutottak - mosolyogott, miközben 

Paul könnyáztatta arcát törölte szárazra kórházi hálóingje bő 

ujjával. 

- Elizabeth, el kell mondanom neked valamit! Akikről a levélben 

szó volt… Ryan nevű férfi és a szektája… Ők arra adták a fejüket, 

hogy mindenáron a ti világotokba jussanak. Ezt úgy valósították 

meg, hogy… 
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- Hogy a gondozottaid betegségét magukra akarták ragasztani, mely 

odáig fajult, hogy meggyilkolták őket - fejezte be a mondatot Paul 

helyett a párja, majd hozzáfűzte: - Időközben már összeállt a kép, 

főleg, hogy jóban vagyok Kenneth-tel, és elmondott nekem egyet, 

s mást. Ne aggódj, a barátaid most már ennél legboldogabbak nem 

is lehetnének! A rosszfiúk meg oda kerültek, ahová szerettek volna: 

a Túlvilágra - mivel látta, hogy Paul szólásra nyitotta a száját, 

mutatóujját rátapasztotta az ajkára, s így szólt: - Sss! Emlékszel, mit 

mondtam nemrég Kenneth-tel kapcsolatban? A mi otthonunk a 

legveszedelmesebb embert is kezes báránnyá varázsolja. Ők már 

ártalmatlanok. 

- De bármikor visszajöhetnek ide. Itt már nem hat rájuk semmiféle 

varázslat. 

- Aki megismeri a Másvilágon a boldogság ízét, soha nem fog 

bűnözni, erre mérget vehetsz - Paul egész testében érzett remegés 

alábbhagyott, feje kitisztult, lelke megnyugodni látszott. 

- És velünk mi lesz? - érdeklődött tétován. - Nagyon örülök, hogy 

osztozni akartál a sorsomban, de tudsz úgy élni, hogy eltépték 

tőled a szárnyaid? - Elizabeth szélesen mosolygott, s így felelt: 

- Nem tépték el tőlem. Amint visszatérünk a Túlvilágra, 

visszakapom őket. Egyszerűen csak annyi történt, hogy a Földön 

élők nem láthatják a szárnyainkat, ezért tépték el tőlem. Fáj a 

sebem, de hamar begyógyul majd.  
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- És miért nem haltunk meg? Kenneth szerint halállal végződött 

volna az út.  

- Mit gondolsz, miért? - biggyesztette fel a száját sejtelmesen a nő. 

- Sejtek valamit, de szeretném, ha a válaszoddal megerősítenél 

benne - unszolta párját a feleletadásra. 

- Előre elrendeltetett ez a bizonyos nap. Egy egész tudományágunk 

szól erről, melynek könyveit én előszeretettel olvasgattam 

szabadidőmben. "Abban az évben egy fiú jő el, hogy összekösse a 

két lét síkját. E tette által önnön magával beteljesíti a Jóslatot. Az 

életét fogja feláldozni érettünk", darálta a bemagolt sorokat. - 

Miután tudomást szereztem arról, hogy életem értelme, azaz te 

vagy maga a Jóslatban szereplő fiú, a kezdeti sokk után nekiláttam 

tanulmányozni a részleteket - ezen könyveket már Kenneth 

könyvtárában találtam meg. Ha hiszed, ha nem, a gróf sokat 

segített nekem, hogy alapos tudásra tegyek szert a témával 

kapcsolatban. Többek között így tudtam meg azt is, hogyan 

lehetne a halálodat elkerülni. És ami az átjárót illeti: most is van 

egy, de az nem a te személyedben ölt testet, hanem egyszerű 

gondolat formájában. Ködösen hangzik, de így van. 

- Ezek szerint Kenneth tudta, hogy nem feltétlenül kell 

meghalnom, nekem mégis azt mondta. 

- Igen, mert egyrészt, mint mindent tudó bölcsnek, meg van tiltva 

efféle fontos információk átadása a Jóslat beteljesítője számára. 



359 

 

Másrészt pedig egy bizonyos felfokozott, mindenről lemondani 

látszó tudatállapottal kellett rendelkezned, amely nélkül hiába 

ragadtad volna meg az Öröklét gömbjét, nem történt volna semmi. 

Ezen felül szerintem azért sem vázolta fel a másik végkimenetelt is, 

mert nem hitte, hogy az beteljesedik majd: megfelelő érzelmi 

állapot, egy angyal jelenléte, valamint egymás feltétel nélküli 

szeretete, mely megnyilvánul abban is, hogy ketten hajtják végre a 

feladatot. 

- És azért kerültünk Jeremy házába, azaz egy kórházba, mert… 

- Erre nem találtam választ.  

- Ó, a mindent tudó okoska kifogyott a válaszokból - csipkelődött 

Paul fáradtan. - Akkor tudjuk be annyival, hogy egyes csodákra 

nincsen magyarázat. Gyere, menjünk innen! Tudok egy jó helyet, 

ahol kipihenhetjük magunkat - szólt, s megindult a lépcső felé. A 

második lépésnél azonban megtorpant, hiszen eszébe jutott egy 

kedves hölgynek tett ígérete: - Kérlek, nap végén emlékeztess, hogy 

hívjam fel Margaretet! Ő egy segítőkész ismerősöm, akinek az 

adósa vagyok. Fel szeretném hívni a figyelmét a Másvilágra. 

- Persze, szólni fogok. 

 

Paul szüleinek nappalijában ültek, szorosan egymás mellett.  

- Úgy örülünk, hogy végre látjuk a mi fiúnkat. Hát még milyen 

nagy öröm, hogy bemutatta végre a párját - lelkesedett Rose. 
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- Tudtuk, hogy valaki rabul ejtette a szívét - csóválta a fejét 

rosszallóan, ám mégis fülig érő szájjal Rick. - Végre valahára 

bemutatott téged!  

- És mondjátok csak, hol ismertétek meg egymást? - 

kíváncsiskodott Paul édesanyja, miközben egy tálca gőzölgő 

vaníliás kekszet nyomott a frissen érkezők orra alá. Elizabeth és 

Paul egy sokatmondó pillantást váltottak egymással, majd egyszerre 

ezt felelték: 

- Minden egy ártalmatlannak tűnő álommal kezdődött… 

 


