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Bevezető

A filmeknek köszönhetően az üldözéses műfajnak rossz híre kerekedett. 
Azok a közeli felvételek a nehézkesen cammogó férficipőkről egy kecses 
női láb nyomában! Azok a ködös, hátulról megvilágított felvételek a 
drabális pasasról, amint felhúzza a bőrkesztyűt, aztán elkapja a fél 
háztömbnyire előtte siető nőcske torkát. Vagy (a kedvencem) a pasas, aki 
harisnyát húz a fejére, és ettől persze teljesen eltorzulnak a vonásai.

Tudják, milyen filmekről beszélek. És azt is tudják, mennyire gyatrák és 
kiszámíthatóak lettek.

Ennek az antológiának azonban éppen az a célja, hogy az olvasót 
másféle üldözéses történetekkel ismertesse meg. Itt senki nem liheg senki 
nyakába, és a hősnő sem annyira ostoba, hogy éjfél után egyedül menjen 
az elhagyatott udvarházba.

Nincs semmi rossz azokban a történetekben, amelyek megijesztenek, 
megzavarják nyugalmunkat. Sőt, rengeteg érvet lehet felhozni amellett, 
hogy miért kellenek az ép elmének az ilyen történetek ahhoz, hogy 
egészségesen dolgozza fel tudatalatti félelmeit. De nem lehetne elegánsan 
és stílusosan alkalmazni ezt a terápiát?

Reméljük, az itt megjelent történeteket nemcsak érdekesnek, de apró 
emberi vonatkozásaiban tanulságosnak is találják. Lesz köztük néhány, 
amin aztán napokig gondolkozhatnak.

Ed Gorman

Előszó a Csapdához

A történetekhez ritkán kell előszó. Az előszó unalmas. Az előszó, zavaró. 
Mindezzel én is tisztában vagyok, de kérem önöket, olvassák el az alábbi 
néhány sort! Biztosra veszem, megértik, miért gondoltam fontosnak, hogy 
előszót írjak ehhez a sztorihoz.

Az egyik jelentős amerikai magazin - amelyet itt és most csak azért sem 
fogok megnevezni - megkérdezte az ügynökömet, hogy nem lennék-e 
hajlandó olyan kétrészes kisregényt írni, amelyben a génmanipulációé a 
főszerep. Legyen ijesztő, de ne túl véres, és legyen benne néhány ismerős 
elem a Watchers-ből (ebben a regényemben ezt a témát dolgoztam fel). 
Meglehetősen jó fizetséget ajánlottak fel, ráadásul a magazin olvasótábora 
elég nagy (több millió ember!), így növekedhetett volna az ismertségem 
is. A „Csapdában" ötlete már korábban, tulajdonképpen már a Watchers 
előtt megfogalmazódott bennem. Miután azonban megírtam a regényt, 
úgy éreztem, a hasonlatosság miatt soha nem leszek képes megírni a 
kisregényt. Ám akadt valaki, aki éppen a hasonlatosság miatt akarja 
megrendelni tőlem az írást...

Nos, jól van, ilyen a Sors. Úgy látszik ő is azt akarja, hogy megírjam. 
Remek pihenő lesz két nagyregény között. Ennél semmi sem lehet 
könnyebb, igaz?

A szíve mélyén minden író optimista. Még ha a munkája cinizmussal és 
keserűséggel teli is, még ha őszintén belefáradt a világ dolgaiba, ha 



kőszívű, az író akkor is biztos benne, hogy a következő regénye 
megjelenésének napján szivárvány ível majd az égen.
- Az élet szar - mondogatja, és láthatólag így is gondolja, de egy 
pillanattal később már álmodozva azon töpreng, hogy milyen szavakkal 
magasztalják majd a kritikusok, amikor bekerül az írók amerikai 
Pantheonjába, és a New York Times bestseller listájának élére.

A fent említett magazinnak voltak bizonyos elvárásai. A kisregény 
terjedelme ne legyen hosszabb 22 000-23 000 szónál. Tagolódjon két 
részre, természetesen a közepe táján. Semmi gond! Munkához láttam. 
Könnyedén eleget tudtam tenni a követelményeknek, nem okozott 
bennem feszültséget, és a történetet sem kellett megkurtítanom.

A szerkesztőknek rettentően tetszett. Alig várták, hogy kiadhassák. 
Elégedettségükben legszívesebben megcsipkedték volna az arcomat, 
tudják, ahogy annak idején a nagyi, amikor jó bizonyítvánnyal állítottunk 
be, és kiderült, hogy nem vagyunk valami sátáni rock and roll bandának a 
tagjai, és nem áldozunk fel embereket, mint más csintalan nyolcéves 
kisfiúk teszik.

Eltelt néhány hét, és azzal kerestek meg, hogy:
- Figyelj, annyira tetszik nekünk, amit írtál, hogy nem akarjuk azzal 
rontani a hatást, hogy két részben jelentetjük meg. Egy számban kellene 
megjelennie. De nincs helyünk ekkora terjedelmű munka 
megjelentetésére, úgyhogy le kellene rövidíteni.
- Rövidíteni? Mennyire?
- A felére.

Miután a szerződésem egy adott hosszúságú, kétrészes kisregény 
megírásáról szólt, érthető és jogos lett volna, ha ezt a kérést 
visszautasítom. De nem ezt tettem, inkább beleveregettem a fejem az 
íróasztalomba, úgy jó fél órán keresztül, egyfolytában. (Lehet, hogy 
negyven percig.) Ezt követően kissé kábán, homlokomban az íróasztalom 
lapjából származó szálkákkal, felhívtam az ügynökömet, és tettem neki 
egy javaslatot. Ha még körülbelül egy hetet dolgozom a művön, akkor 
rettenetes erőfeszítések árán talán le tudom faragni 18 000 vagy 19 000 
szóra, de ennél többet nem tehetek, ha nem akarom feladni azokat az ér-
tékeket, amelyek miatt meg akartam írni. 

A lap szerkesztői megfontolták az ajánlatomat, és arra jutottak, hogyha 
a szokásosnál valamivel kisebb betűkkel szedik, akkor az új terjedelem 
még belefér az adott keretekbe. Újra a számítógépem elé ültem. Egy 
héttel később befejeztem a munkát. Közben újabb szálkák kerültek a hom-
lokomba, és az íróasztalom elég ramaty állapotba került.

Mikor az új változat elkészült - pontosan olyan lett, ahogy megbeszéltük 
-, a szerkesztők rájöttek, hogy a 19 000-18 000 szószám még mindig túl 
sok, a szokásosnál kisebb betűkkel való szedés túlságosan bonyolult, és 
még ki kellene húzni négy vagy ötezer szót.
- Semmi baj - mondták -, majd mi elintézzük.

Tizenöt perccel ezután az íróasztalom összerogyott. Mind a mai napig 
kénytelen vagyok hetente egyszer lenolajjal kenegetni a homlokomat, 
tekintettel magas fatartalmára.

Nyilvánvaló, hogy a magukat jelentősnek tartó magazinok gyakran 
szórakoznak az írókkal, és ezzel az írók többsége nem sokat törődik. Én 
viszont igen. Képtelen vagyok elviselni, hogy valakinek ilyen hatalma 



legyen bárki felett. Ezért visszakértem a kéziratomat, megmondtam, hogy 
megtarthatják a pénzüket. A „Csapdában-t" a polcra tettem, mondván, 
hogy igazából nem vesztegettem el több heti munkámat, hiszen nagyon 
értékes tapasztalatokra tettem szert; nóta bene - soha ne írj nagy magazi-
noknak megrendelésre, hacsak nem vagy abban a szerencsés helyzetben, 
hogy a főszerkesztő kedvenc gyermekét túszként magadnál tartod 
mindaddig, amíg meg nem jelenik az a szám, amelyben lehozzák a 
művedet.

Nem sokkal ezután, megkeresett Ed Gorman, jelen antológia egyik 
szerkesztője, mondván, szükségük van olyan történetekre, ahol valaki 
üldöz, vagy valakit üldöznek. Azonnal eszembe jutott a „Csapdában".

Ilyen a sors...
Talán mégis van értelme az örökös optimizmusnak.
Elég az hozzá, hogy így született meg ez az írás, és ezért vannak benne 

olyan részek, amelyeket a Watchers olvasói ismerősnek találhatnak, és 
ezért van a homlokomnak kellemes tölgy árnyalata - ne csodálkozzanak, 
ha esetleg összefutnak velem valahol!

Szabad időmben, két regény között szívesen írok novellákat. Egyesek, 
például „A hajnal alkonya", stílusában és szándékában az irodalmi 
irányzatok főcsapásába tartoznak. Mások, mint a „Graveyard Highway", 
furcsák, sőt olykor didaktikusak is (nem csoda, hiszen az a három író, aki a 
legnagyobb hatással volt rám, a maga módján mind didaktikus - John D. 
MacDonald, Róbert Heinlein és Charles Dickens). Megint mások, mint ez a 
kisregény is, hagyományos stílusú történet, amelyet a mese kedvéért 
írtam meg. De függetlenül attól, hogy mennyire látszanak egyszerűnek a 
történetek, egyik sem volt könnyű szülés.

Dean R. Koontz

Dean R. Koontz – Csapdában

Azon az éjszakán, amikor megtörtént, kegyetlen hóvihar söpört végig az 
egész északkeleti partvidéken. Azok a teremtmények, amelyek csak 
napnyugta után szoktak előmerészkedni rejtekhelyükről, most kétszeresen 
is elbújhattak, a sötétségen kívül a förgeteg is beburkolta őket.

Havazni alkonyatkor kezdett, akkor, amikor Megan Lassiter hazafelé 
tartott Tommyval az orvosi rendelőből. Először porhó hullott az acélszürke 
égből. A pelyhek eleinte függőlegesen ereszkedtek alá a hideg, 
mozdulatlan levegőben, de aztán, amikor Megan már jó nyolc mórföld utat 
megtett, délnyugati irányból erős levegőáramlat érkezett. A dzsip 
fényszóróinak világosságsugarában jól látszott, hogy a szél hatására a 
hópelyhek rézsútosan száguldanak a föld felé.

Tommy az anyja mögött, a hátsó ülésen terpeszkedett. Kissé 
féloldalasan, félig fekve ült; begipszelt lábát csak így tudta kényelmesen 
elhelyezni.
- Hát - sóhajtott fel váratlanul -, ezen a télen nem sokat fogok szánkózni 
meg síelni! A korizásról is lemondhatok.
- Ő, hiszen még csak most kezdődik a tél! - felelte Megan. - Gyógyulj meg 
hamar, és akkor még jól kiszórakozhatod magad tavaszig.



- Igen. Lehetséges. - Tommy két héttel korábban törte el a lábát. Az 
aznapi felülvizsgálaton, Dr. Jacklinnál derült ki, hogy még hat-hétig rajta 
kell maradnia a gipsznek.

 A törés szilánkos volt, az orvos szerint „semmi komoly, de azért nem 
egyszerű eset", mert az ilyen lassabban gyógyul, mint a sima törés. - Jaj, 
mami, az ember életében nincs túl sok tél! Egyet sem akarok kihagyni!

Megan elmosolyodott, a visszapillantó tükörbe nézett, szemügyre vette 
a fiát.
- Kicsim, hiszen még csak tízéves vagy! Még számtalan teled lesz... 
Vagyis majdnem.
- Nem, nem, mami! Pár év, és egyetemista leszek. Ez pedig azt jelenti, 
hogy többet kell tanulnom, mint most, és sokkal kevesebb időm marad a 
játékra.
- Pár év? Nyolc!
- Te szoktad mondani, hogy minél idősebb valaki, annál gyorsabban repül 
az idő... Az egyetem után meg muszáj lesz dolgoznom, hogy eltartsam a 
családomat.
- Jaj, Tommy, harmincéves korod előtt nem fog felgyorsulni az idő. Nekem 
elhiheted.

Vidám kis kölyök volt, mint minden tízéves, de olykor sokkal 
érettebbnek tűnt a koránál. Ilyen volt már egészen kicsinek is, de két éve, 
az apja halála óta, észrevehetően megkomolyodott.

Megan lefékezett a városból észak felé kivezető út utolsó jelzőlámpája 
előtt. Még hét mérföld a farmjukig. Bekapcsolta az ablaktörlőket. A 
gumilapátok lesöpörték a száraz havat a szélvédőről.
- Hány éves vagy, Anyu?
- Harmincöt.
- Húú, tényleg?
- Ez úgy hangzott, mintha ős öregnek tartanál.
- Amikor te voltál tíz éves, voltak már autók?

Zene volt a nevetése. Megan imádta a fiú kacagását, talán azért, mert 
olyan ritkán hallhatta az elmúlt két évben.

A jobb oldali saroknál két személyautó és egy furgon állt a Shell-kútnál. 
A furgon platóján hat láb hosszú fenyőfa feküdt. Már csak nyolc nap volt 
hátra karácsonyig.

A bal kéz felőli saroknál, egy hatszáz láb széles fenyőliget tövében a 
Haddenbeck étterem állt. A fakó, szürkületi fényben hulló hópelyhek 
pernyeszemcséknek tűntek, amelyek talán egy láthatatlan mennybéli 
máglyából szabadultak el, ám a fogadó ablakai mögül kiszűrődő fényben 
aranyporrá változtak.
- Jut az eszembe - folytatta Tommy a hátsó ülésen -, hogy is lehettek 
volna kocsik, amikor tíz éves voltál? Mert, hogy még akkor sem találták fel 
a kereket, amikor tizenegy lettél.
- A mai vacsora: kukac süti és bogárleves.
- Te vagy a világ legkegyetlenebb mamája.

Megan ismét belenézett a tükörbe. Tommy hangja tréfálkozó és 
könnyed volt, de az arcáról eltűnt a korábbi mosoly. Rosszkedvűen 
bámulta a tavernát.



Alig két éve, hogy egy Deke Slater nevű részeg fickó ugyanakkor indult 
el ebből a fogadóból, amikor Jim Lassiter a város felé tartott, hogy a Szent 
Pál templom jótékonysági alapítványának gyűlésén elnököljön. Slater 
Buickja őrült sebességgel jött szembe Jim kocsijával. Jim szörnyethalt, 
Slater nyaktól lefelé egy életre megbénult.

Valahányszor elhaladtak a Haddenbeck előtt, és amikor bekanyarodtak 
ott, ahol Jim meghalt, Tommy rendszerint úgy igyekezett leplezni 
mélységes szomorúságát, hogy viccesnek szánt beszélgetést erőltetett 
Megannel.
- Zöld a lámpa, mami...

Átgurultak a kereszteződésen, kijutottak a városból. A település főutcája 
kétsávos, vidéki országúttá keskenyedett, amit ettől a ponttól kezdve 
Black Oak Roadnak neveztek.

Tommy értelmes kisfiú volt, felfogta és nagy nehezen elfogadta, hogy az 
apja nincs többé, és nagyjából már érzelmileg is sikerült feldolgoznia a 
történteket. A tragédiát követő évben gyakran előfordult, hogy Megan az 
ablak mellett talált rá, amint könnyáztatta arccal, elgondolkodva bámult 
kifelé. Az elmúlt tíz hónapban azonban egyszer sem sírt. Kénytelen 
kelletlen beletörődött az apja elvesztésébe, és úgy tűnt, minden rendben 
lesz vele.

Ez persze nem azt jelentette, hogy a gyerek helyrejött lelkileg. Még 
mindig volt benne valami... üresség. Talán még jó darabig ilyen lesz. Jim 
remek férj volt, és még annál is remekebb apa. Imádta a fiát, és Tommy is 
rajongott érte. A halálakor űr keletkezett, már-már fizikai seb, olyan, mint 
egy golyó ütötte lyuk. A különbség csak annyi volt, hogy ez nem gyógyult 
be olyan hamar.

Megan tudta, gyógyulást csak az idő hozhat.
Lelassított, mert egyre erősebben esett a hó. Az alkonyi félhomály 

megadta magát az esti sötétségnek. Megan a kormánykerék fölé 
görnyedve is jó, ha kétszáz méterre látott.
- Egyre rosszabb - szólalt meg hátul Tommy. A hangja feszült volt.
- Láttam már rosszabbat is.

- Hol? Yukonnál?
- Aha. Az aranyláz idején. 1849-ben. Elfelejtetted, milyen vénség vagyok? 
Már azelőtt hajtottam Yukon kutyaszánokat, hogy felfedezték volna a 
kutyákat.

Tommy kötelességszerűen felnevetett.
Megan már nem látta az út két oldalán elterülő széles mezőket, sem 

jobbján a Seeger-patak fagyos ezüstszalagját, bár az út mentén fel-
felbukkanó tölgyek göcsörtös törzsét és a tél szaggatta ágakat még ki 
lehetett venni. A fákra nézve úgy tippelte, mintegy negyed mérföldre 
lehetnek attól a kanyartól, ahol Jim meghalt.

Tommy elcsendesedett.
Amikor már csak másodpercekre voltak a kanyartól, megszólalt.

- Nem igazán hiányzik a szánkózás meg a korizás. Csak - ... annyira 
tehetetlennek érzem maga... mint aki csapdába esett.

A „csapda" szó hallatán Megan összerezzent. Most értette meg, hogy a 
fiút azért zavarja annyira a mozgásképtelenség és a magatehetetlenség, 
mert gondolatban valahogy összekapcsolja az apja halálával. Jim Chevyje 
az ütközéstől úgy összenyomódott, hogy a rendőrségnek és a 



halottkémnek több mint három órájába tellett, hogy kiszedjék a holttestet 
a felborult autóból; a teste beszorult az összenyomódott fém közé, 
lángvágóval lehetett csak kiszabadítani. Akkoriban igyekezett Tommyt 
megkímélni a baleset rémes részleteitől, de mikor a gyerek végül 
visszamehetett az osztályába - még csak harmadikos volt -, az 
osztálytársai a halállal kapcsolatos, gyerekekre jellemző morbid 
kíváncsisággal és ártatlan kegyetlenséggel mindenáron meg akarták 
beszélni vele a véres részleteket.
- A gipsz nem csapda - jelentette ki Megan, miközben a dzsipet egy 
hosszú, behavazott kanyarba fordította. - És itt vagyok én, ha segítség 
kell.

Tommy a temetés utáni első nap korán jött haza az iskolából, és 
kétségbeesetten bömbölt.
- Apu csapdába került a kocsiba, nem tudott mozogni, az összegyűrődött 
fém nem engedte, ki kellett vágniuk!
Csapdába került...

Megan igyekezett megnyugtatni, elmagyarázta, hogy Jim az ütközés 
pillanatában meghalt, nem szenvedett egy pillanatig sem.
- Szívem, csak a teste, szegény üres porhüvelye volt csapdában. A lelke, 
a tudata, a te igazi apud akkor már fent volt a mennyországban.

Megan most, hogy elérték a kanyar közepét, annak a bizonyos 
kanyarnak a közepét, lefékezett. Ez a hely mindig félelmetes maradt, 
függetlenül attól, hogy hányszor járt itt az óta.

Tommy lassacskán elhitte Megan vigasztalását; hitte, hogy az apja nem 
szenvedett. Ennek ellenére kísértette a kép, sokszor maga előtt látta az 
apja testét, ahogy csapdába került, beszorult az összenyomódott 
fémdarabok közé.

Éppen a hosszú kanyar vakpontjánál voltak, amikor egy váratlanul 
felbukkanó fényszóró vágott Megan szemébe. Egy kocsi száguldott feléjük, 
az útviszonyokhoz képest túlságosan gyorsan. A sofőr nem veszítette el 
felette az uralmát, ennek ellenére megcsúszott, farolni kezdett, és részben 
átjutott a záróvonalon. Megan teljes erőből jobbra rántotta a kormányt, 
beletaposott a fékbe. Közben attól rettegett, hogy két kerékkel az árokba 
csúszik, és a dzsip felborul. Végül nagy nehezen sikerült az úton maradnia, 
bár a gumik sivítva szórták a hóréteg alatti kavicsot. A másik kocsi alig pár 
centivel húzott el mellettük, és tűnt el az éjszakai havazásban.
- Hülye! - dühöngött Megan.

 Amikor végre kijutottak a kanyarból és ismét egyenes útszakaszon 
haladtak, hirtelen félrehúzódott és megállt.
- Jól vagy, kicsim?

A kisfiú a hátsó ülés egyik sarkában kucorgott, a fejét, mint egy kis 
teknősbéka, mélyen behúzta vastag télikabátja gallérjába. Sápadt volt, 
remegett. Erőtlenül bólintott.
- I-igen. Minden rendben.

A dzsip enyhén ringatózott, az ablaktörlők halkan surrogtak, odakint 
süvített a szél, de valahogy minden nyugodtnak és békésnek tűnt. 
Kísértetiesen nyugodtnak...
- Szeretném a kezem közé kapni azt a felelőtlen barmot! - Megan nyitott 
tenyérrel a műszerfalra csapott.



- Egy Biolomech kocsi volt - mondta Tommy. A Biolomech a házuktól fél 
mérföldre lévő százhektáros területen felépített, kutatásokkal foglalkozó 
üzem volt. - Láttam az oldalán a feliratot.

A nő mély lélegzetet vett.
- Tényleg jól vagy?
- Igen. Tényleg. Csak... szeretnék már otthon lenni.

A vihar felerősödött. Olyan érzésük támadt, mintha hóból álló vízesés 
alatt lennének. Millió és millió hópehely kavargott a levegőben.

Huszonöt mérföldes sebességgel vánszorogtak a Black Oak Roadon. A 
szél miatt Megan nem mert felgyorsítani.

Két mérfölddel arrébb furcsa fény áradt szét az éjszakában. A Biolomech 
telep? A földszintes irodaépületeket és laboratóriumokat kilenc láb magas 
drótkerítés határolta el a külvilágtól. A kerítés mentén, egymástól, száz láb 
távolságban hatalmas betonoszlopokat helyeztek el, ezeknek a tetején 
reflektorok világítottak.

Megan elcsodálkozott. Az elmúlt négy évben csak egyszer-kétszer látott 
ilyen díszkivilágítást.

A Biolomech épületei az úttól távol, magas fák mögött álltak, ezért még 
jó időben, nappal is alig lehetett látni őket. A vakító erősségű, sárgás 
reflektorfény ellenére is csak a körvonalaikat lehetett kivenni.

A telep szélén vastag kabátot viselő alakok mozogtak. Kettesével 
járkáltak, elmelámpáik fénytölcsére megvilágította a drótkerítést. Úgy 
viselkedtek, mintha valami rést keresnének, meg nyomokat a hóban.
- Valaki biztos be akart törni - mondta Tommy.

A főbejáratnál Biolomech kocsik és teherautók sorakoztak. A Black Oak 
Roadra vezető bekötőút két oldalán vörös jelzőfények izzottak. Valamivel 
arrébb az országúton úttorlasz sötétlett. Három elemlámpás férfi állt mel-
lette. A valamivel hátrébb várakozó másik három fickó puskát tartott a 
kezében.
- Hűűű! - kiáltott fel Tommy. - Tényleg valami komoly
történt.

Megan a fékre lépett, megállt és letekerte az ablakot. A hideg szél éles 
késként vágott be az ablakon.

A nő arra számított, hogy valamelyik elemlámpás férfi a kocsihoz lép. 
Tévedett. A távolabb álló csoportból vált ki két alak. Az elől haladó csizmát 
viselt és szürke egyen-nadrágot. Fekete kabátján jól látszott a Biolomech 
felirat. Hosszú rúd volt nála, a rúd végéhez egy pár határozott szögbe 
állított tükröt és egy lámpát erősítettek. Társa magasabb volt nála, ő is 
egyenruhát viselt, egy puskát szorongatott. Az első férfi bekapcsolta a 
botja végén lévő lámpát, a tükröket a dzsip alá tolta, és vizsgálódni 
kezdett.
- Bombát keresnek - magyarázta Tommy.
- Bombát? - hitetlenkedett Megan. - Nem hinném.

A tükrös férfi lassan körbejárta a dzsipet, fegyveres társa végig a 
közelében maradt. Megan a mindent elhomályosító hóesésben is 
észrevette, hogy arcukra mély ráncokat vésett az aggodalom.

Mikor a páros körbejárta a kocsit, a fegyveres jelzett a torlasznál 
állóknak. Erre az egyik elemlámpás pasas végre odalépett Megan 
ablakához. Farmert viselt, vastag, barna, báránybőr galléros pilótadzsekit, 



amiről hiányzott a Biolomech felirat. Sötétkék sísapkáját, amelyen, 
vastagon megült a hó, félig a fülére húzta.

A leeresztett ablakhoz hajolt.
- Elnézést a kellemetlenségért, asszonyom.

Jóképű pasas volt, kedvesen, de valahogy hamisan mosolygott. A 
tekintete végig jéghideg maradt.
- Mi a baj? - kérdezte az asszony.
- Rutinellenőrzés - A férfi szavai gőzfelhőként tekeregtek a jeges 
levegőben. - Láthatnám a jogosítványát?

Nyilvánvalóan Biolomech alkalmazott volt és nem rendőr, ám Megan 
nem látta semmi okát, hogy ellenkezzen.

Miközben a férfi a kezében tartott tárcában lévő jogosítványt 
tanulmányozta, Tommy megszólalt:
- Orosz kémek próbáltak ma este besurranni?
A férfi arcán ismét megjelent az álmosoly.
- Sokkal valószínűbb, hogy rövidzárlatos lett a riasztórendszer, fiam. 
Nincs itt semmi, ami az oroszokat érdekelné.

A Biolomech DNS-kutatásokat folytatott, és az eredmények ipari 
felhasználási lehetőségeit vizsgálta. Megan tudta, hogy az elmúlt években 
a génsebészek óriási eredményeket értek el: mesterséges vírusokat 
hoztak létre, amelyek feleslegessé tették az inzulint, csodagyógyszerekkel 
és egyéb áldásos találmányokkal rukkoltak elő. Arról is hallott már, hogy 
génmanipulációval biológiai fegyverek gyártása is lehetséges; olyan új 
betegségeket lehet kreálni, amelyek az atombombánál is pusztítóbbak. 
Mindezzel tisztában volt, de eddig elhessegette magától a zavaró 
gondolatot, hogy a Biolomech, amely alig fél mérföldre van a házuktól, 
esetleg ilyen veszedelmes kutatásokkal foglalkozik. Pár évvel korábban 
ugyan elterjedt a pletyka, hogy a Biolomech jelentős szerződést kötött a 
nemzetvédelmisekkel, de a vállalat biztosította a megyét, hogy soha nem 
végezne olyan kutatást, amelynek köze lehetne a biológiai hadviseléshez. 
A kerítésük és a biztonsági védelmi rendszerük azonban sokkal 
félelmetesebb és bonyolultabb volt annál, mint amire szüksége lehet az 
olyan egyszerű kutatótelepeknek, létesítményeknek, amelyek csak 
kereskedelmi forgalomba szánt termékek előállításával foglalkoznak.

A báránybőrgalléros lepislogta a szempillájára ereszkedett hópihéket.
- A közelben lakik, Mrs. Lassiter? 
- A Cascade-farmon - felelte az asszony. - Úgy egymérföldnyire innen.

A férfi benyújtotta az ablakon a tárcát.
- Attól tartanak - kérdezte Tommy -, hogy terroristák támadnak 
maguknak? Hogy bombákat hoznak és mindent felrobbantanak?
- Bombákkal? Hát ez meg hogy jutott az eszedbe, fiam?
- Hát... Ez a rúd, meg a tükrök...
- Aha! Értem már. Ez a rutineljárás része. Minden riadónál kötelesek 
vagyunk alapos vizsgálatokat végezni. De ahogy már mondtam, nem éles 
a helyzet. Szerintem rövidzárlatról, vagy hasonlóról van szó. - Meganhez 
fordult. - Elnézést a kellemetlenségért, Mrs. Lassiter.

Ahogy a férfi ellépett a kocsitól, Megan meglátta mögötte a fegyveres 
őröket, és még távolabb azokat, akik a földet vizslatták a kísérteties 
fényben. Nem úgy viselkedtek, mint akik tudják, hogy műszaki hiba miatt 



rendelték el a riadókészültséget. A mozgásuk, a testtartásuk, a közelebb 
állók arckifejezése nyugtalanságról árulkodott.

Ha nincs baj, mi a fenét keresgélnek ilyen viharban?
Megan feltekerte az ablakot és beindította a kocsit.
Mikor elindult, Tommy megkérdezte:

- Szerinted hazudott?
- Semmi közünk hozzá, szívem.
- Terroristák, vagy az oroszok - közölte Tommy a váratlan helyzetekre és 
izgalmakra vágyó gyerekek lelkesedésével.

Tovább mentek. A Biolomech legészakabb csücskét is maguk mögött 
hagyták. A reflektorok belevesztek a homályba, a dzsipet körbefogta az 
éjszaka és a hó. Kopasz tölgyfaágak nyújtogatták karjukat az út fölé; 
vastag törzsük között a kocsi reflektora rövidéletű, ugráló árnyakat hívott 
életre.

Két perccel később Megan balra fordult, rákanyarodott a házukhoz 
vezető negyedmérföldes bekötőútra. Megkönnyebbült, hogy végre 
hazaérnek.

A Connecticut állam mezőgazdaságról híres vidékén lévő Cascade-farm 
(nevét arról a családról kapta, amely három nemzedéken át birtokolta) 
tízhektáros földdarab volt. Már jó ideje nem termesztettek rajta semmit. 
Megan és Jim négy évvel korábban vette meg, rögtön az után, hogy Jim 
eladta annak a reklámügynökségnek a részvényeit, amelyet még a 
barátaival alapított New Yorkban. A farm az új élet kezdetét jelentette 
számukra, azét az új életét, amelyben Jim megvalósíthatta volna régi 
álmát. író akart lenni, könyvekkel akart foglalkozni, és nem reklámszlo-
genekkel. Megannek is lehetősége nyílt arra, hogy végre tágas 
műteremhez jusson és főleg ihlethez. A városi környezet már jó ideje nem 
segítette a munkájában.

Jim, mielőtt meghalt, két viszonylag sikeresnek mondható krimit írt a 
Cascade-farmon. Megan művészete is felfrissült: élénkebb színeket 
kezdett használni, mint korábban. Jim halálát követően azonban úgy 
megkeseredett, hogy a galériatulajdonos, aki a képeit árusította, nyíltan 
közölte: ha el akar adni valamit, térjen vissza korábbi vidámságához.

A ház kétszintes volt. Nyolc szoba, tágas, modern konyha, két 
fürdőszoba, két kandalló, elülső és hátsó veranda, ahová kellemes nyári 
estéken ki lehetett ülni a hintaszékekbe. Az épület mögött, úgy száz lépés 
távolságban a régi istálló állt, amit Jim garázsnak alakított át.

A ház még ebben a viharos sötétségben, az ereszről alálógó, szél törte 
jégcsapokkal, elhavazva, sötéten is kényelmesnek és biztonságosnak tűnt 
a dzsip reflektorának fényében.
- Megérkeztünk - mondta megkönnyebbülten Megan. - Mit szólnál egy 
spagetti-vacsorához?
- Sokat csinálj, hogy reggelire megehessem a hideg maradékot.
- Jó.
- A hideg spagetti a legjobb reggeli.
- Füri gyerkőc vagy. - Megan a ház mellé kanyarodott, megállt a hátsó 
veranda előtt, és kisegítette Tommyt a kocsiból. - Hagyd a mankókat, 
támaszkodj inkább rám - igyekezett túlkiabálni a süvítő szelet. A mankó 



nem sokat segít a havas, csúszós talajon. - Majd behozom, ha a kocsit 
bevittem a garázsba.

Legszívesebben ölbe kapta volna Tommyt, de tudta, nem bírná el így, 
hogy térdtói a lábujjáig nehéz gipszréteg borítja a lábát. A kisfiú 
rátámaszkodott, és ép lábán beugrándozott a házba.

A konyhában égve hagyták a lámpát, hogy Doofus, a négyéves fekete 
labrador ne maradjon teljes sötétségben. A jégvirágos ablakok gyönyörűen 
szikráztak a sárgás fényben.

Tommy megállt az ajtónál, a ház falához dőlve várta, hogy az anyja 
elővegye a kulcsokat. Amikor beléptek, a hatalmas kutya - szokásától 
eltérően - nem szaladt eléjük, nem csóválta boldogan a farkát. Lesunyt 
fejjel, farkát a lába közé csapva, fáradtan pislogott rájuk.

A nő behúzta maguk mögött az ajtót, Tommyt a konyhaasztal melletti 
székhez segítette. Lehúzta és az ajtó melletti rongyszőnyegre tette a 
csizmáját.

Doofus reszketett, mintha fázna, pedig égett az olajkályha és kellemes 
meleg volt.

A kutya fura, vinnyogó hangot hallatott.
- Mi a baj, Doofus? - kérdezte Megan. - Mi rosszat csináltál? Levertél egy 
lámpát? Hm? Megrágtad a kanapé párnáját?
- Jó kutyus - mondta Tommy. - Ha levert egy lámpát, majd megfizeti. Igaz, 
Doofus?

A kutya megcsóválta a farkát, de csak ímmel-ámmal. Nyugtalanul Megre 
pillantott, azután visszanézett az étkező felé - mintha valaki oda rejtőzött 
volna, valaki, akitől annyira fél, hogy megugatni sem meri.

Megant rossz előérzet kerítette hatalmába.
Ben Parnell elhagyta a főbejárat melletti útelzárást, és Chevy Blazerével 

a hármas számú labor felé vette az irányt. Az épület a Biolomech 
komplexum legtávolabbi részében helyezkedett el. A hó leolvadt a férfi 
sísapkájáról, a hideg víz becsurgott a báránybőr gallér alá.

 A terepen feszülten kutattak az emberek a reflektorok kénsárga 
fényköreiben. Az erős szél egyre csípősebb lett; a férfiak behúzták a 
nyakukat, lehajtották a fejüket. Furcsa, védekező testtartásuk miatt nem is 
embernek, inkább kétlábú démonoknak tűntek.

Ben Parnell - ő maga is furcsállotta a dolgot - tulajdonképpen örült, hogy 
kitört a válság. Ha most nem kellene itt lennie, akkor otthon kuksolna 
egyedül, úgy tenne, mintha olvasna, vagy a tévét nézné, de valójában 
Melissa járna a fejében. Imádta a lányát; Melissát rák vitte el. Vagy ha 
esetleg sikerülne megfeledkeznie Melissáról, akkor biztos a feleségére, 
Leahra gondolna. Már őt is elveszítette...

Miért? Miért kellett elválniuk? Még mindig nem értette egészen, mitől 
ment tönkre a házasságuk, miután a Melissával kapcsolatos 
megpróbáltatásoknak vége lett. Amennyire meg tudta ítélni, Leah bánatán 
kívül semmi nem állt közéjük, az viszont olyan hatalmas, nehéz és sötét 
volt, hogy az asszonynak más érzelemre nem maradt ereje, még a férje 
iránti szeretetre sem. A válás csírái talán már korábban is léteztek, de 
Melissa halála után megerősödtek. Ben szerette Leah-t; még mindig 
szerette, még most is, noha már nem szenvedélyes hévvel, hanem azzal a 
csendes melankóliával, ahogy egy férfi a boldogságról szőtt álmát 



szeretheti, bár tudja, hogy az sosem válik valóra. Leah az elmúlt évben 
soha be nem teljesedő álommá vált a számára.

A hármas labor előtt leparkolta a Blazert. Az ablaktalan, földszintes 
épület leginkább bunkerre hasonlított. Az acél ajtóhoz lépett, a résbe 
helyezte a műanyag azonosító kártyáját, majd kihúzta, amikor a bejárat 
feletti fény vörösről zöldre váltott. Belépett a hangos sziszegéssel kinyíló 
ajtón.

Az előtérbe jutott, ami leginkább egy űrhajó légzsilipjére emlékeztetett. 
A külső ajtó sziszegve becsukódott mögötte. A belső ajtóra nézett, levette 
a kesztyűjét, és közben felpillantott a biztonsági kamerára. A falban 
félrecsúszott az egy láb szélességű panel, előtűnt az alatta lévő monitor, 
amelyen egy jobb kéz kékes körvonalai látszottak. 

Ben a monitorra nyomta a tenyerét. A komputer letapogatta az 
ujjlenyomatait. Néhány másodperccel később, miután a gép azonosította, 
kitárult a belső ajtó. Beléphetett a központi csarnokba, ahonnan átjárók, 
laborok, irodák nyíltak.

Dr. John Acuff, a Szeder-terv vezetője, a krízisről értesülve azonnal a 
telepre ment. Néhány perccel azelőtt érkezett meg, hogy Ben belépett az 
épületbe. A keleti szárny folyosóján futottak össze, ahol Acuff három 
munkatársának tartott eligazítást.

Amikor közelebb ért, Ben észrevette, hogy Acuff szinte rosszul van a 
félelemtől. A vezető tudósra - köpcös, kopaszodó, őszes szakállú - nem 
illett a tudósokról kialakult szokásos sztereotip kép, nem volt sem 
habókos, sem hidegen elemző elme, épp ellenkezőleg, remek humorral ál-
dotta meg a sors. Rendszerint vidám volt, a szemében életöröm csillogott. 
Ezen az estén azonban ennek nyoma sem látszott rajta, még csak nem is 
mosolygott.
- Ben! Megtaláltad a patkányainkat?
- Se hírük, se hamvuk. Beszélni szeretnék veled, hátha kideríthetjük, hova 
tűnhettek.

Acuff egyik kezével végigsimított a homlokán, mintha a lázát 
ellenőrizné.
- Muszáj elkapnunk őket, Ben. Ha nem szerezzük vissza azokat a... - 
Sóhajtott. – Annak iszonyatos következményei lehetnek!

A kutya meg akarta ugatni azt a valakit, aki a boltív alatt, a sötétben 
rejtőzött, de dühösnek induló morgása néhány pillanat alatt vinnyogássá 
halkult.

Megan összeszedte a bátorságát, és elindult az étkező felé. Közben a 
falat tapogatva kereste a villanykapcsolót. Az Anna királynő korabeli asztal 
körül szabályosan álltak a székek; a kínai tároló szekrény metszett üvege 
mögötti tányérokon lágyan megcsillant a fény; minden a helyén volt, pedig 
a nő arra számított, betörővel kell találkoznia.

 Doofus remegve a konyhában maradt. Nem lehetett könnyen 
megijeszteni, de valakinek most mégis sikerült. A kutya rettenetesen félt.
- Mami?
- Maradj ahol vagy!
- Mi baj van?

Megan menet közben felkapcsolta a lámpákat, átkutatta a nappalit és a 
dolgozószobát. Végignézett a könyvszekrényeken, belesett a 



szekrényekbe, bekukkantott a nagyobb bútorok mögé. A puskát az 
emeleten tartotta, de addig nem akart érte menni, amíg meg nem 
győződött arról, hogy senki sincs a földszinten. Nem merte magára hagyni 
a fiát.

Jim halála óta betegesen aggódott Tommy egészsége és biztonsága 
miatt. Tudta, elismerte, hogy ostobaság ennyire félteni, de semmit sem 
tehetett. Valahányszor Tommy megfázott, biztosra vette, hogy 
tüdőgyulladása van. Ha a kisfiú megvágta magát, függetlenül attól, hogy 
mekkora volt a seb, rosszul lett a vér látványától, és úgy viselkedett, 
mintha az a pár csöppnyi vér elvesztése a halálát okozhatná. Amikor aztán 
Tommy játék közben leesett a fáról és eltörte a lábát, kis híján elájult a 
kicsavarodott láb látványától. Ha Tommynak valami komoly baja esne, 
akkor nemcsak a fiát veszítené el, hanem Jim hagyatékát, még mindig élő 
részét is.

Megan Lassiter rájött, nem a saját halálától kell félnie, hanem mások 
miatt kell aggódnia.

Rettegett attól, hogy Tommy megbetegszik, vagy valamilyen baleset 
éri, de (bár minden eshetőségre felkészülve tartott otthon fegyvert) nem 
igazán félt attól, hogy a fia valami bűnöző áldozata lehet.

Bűnöző.
Már a szó is melodramatikus, nevetséges. Elvégre vidéken élnek, ahova 

nem jutott még el az erőszak, amely velejéig megfertőzte New Yorkot.
De valami megrémítette a máskor oly vidám labradort. Pedig ez a fajta 

éppen játékosságáról és bátorságáról nevezetes. Ez a kutya nem 
viselkedne így, ha egy szimpla betörő lenne a házban...

De ha nem betörő, akkor,..? Ki, vagy mi jöhetett be?
Kiért az előszobába. Gyors pillantást vetett a bejárati ajtóra, majd a 

sötét lépcsőkre. Felkattintotta a falilámpát, majd az emeleti világítást.
A bátorság lassan kiszivárgott belőle. Eddig nem félt, csak Tommyt 

féltette, magára nem gondolt. Most azonban eszébe jutott, mi történne, ha 
tényleg összeakadna a behatolóval.

Az emeletről egyetlen nesz sem hallatszott, csak a szél huhogása törte 
meg a csendet. Megan mégis úgy érezte, jobban teszi, ha nem megy fel a 
lépcsőn. Talán az lenne a legokosabb, ha Tommyval együtt beülne a 
dzsipbe, és áthajtanának a legközelebbi szomszédhoz. Nincs messze, alig 
több mint negyed mérföld az út. Onnan aztán felhívhatná a seriff irodáját, 
és megkérhetné, hogy kutassák át a házat.

Igen ám, de a szél erősödik, odakint vihar tombol. Ilyen időben még a 
négykerék meghajtású dzsippel is kockázatos az utazás.

Ha az emeleten lenne a behatoló, akkor Doofus vadul csaholna. 
Mostanában kissé nehézkes, de senki sem nevezheti gyávának. Talán nem 
is a félelem miatt viselkedik így. Lehetséges, hogy ő értette félre a 
jelzéseit. A behúzott farok, a lesunyt fej, a remegés, akár betegség jele is 
lehet.
- Jaj, ne legyél már ennyire nyuszi! - morogta dühösen, és sietősen 
elindult felfele a lépcsőn.

A második emeleti folyosó üres volt.
Bement a szobájába, és az ágy alól elővette a 12 töltényes, rövidcsövű 

Mossbergert. Ideális fegyver az otthon védelmére: kicsi, de elég erős 
ahhoz, hogy elriassza az illetékteleneket. Nem kell lövésznek lennie ahhoz, 



hogy használhassa, mert a sörétek úgy szétszóródnak, hogy szinte biztos, 
célba talál valamelyik. A támadó megsebesül, de életben marad, és ez így 
van rendjén. Senkit sem akart megölni. Tulajdonképpen gyűlölte a 
fegyvereket, a Mossberget se vette volna meg, ha nem félti annyira 
Tommyt.

Ellenőrizte a fiú szobáját is. Sehol senki.
A ház végében lévő két szoba közti falat kiütötték, boltívvé alakították. 

Ezt a jókora helyiséget használta műteremként. A rajzasztala, a 
festőállványok, a fehérre festett szekrénykék, amelyekben az eszközeit 
tartotta - minden ugyanúgy volt, ahogy hagyta.

A fürdőszobákban sem járt senki.
Jim dolgozószobája volt az utolsó, ahova benézett. Senki! Felsóhajtott. 

Nincs más magyarázat, tényleg félreértette a labrador viselkedését. Kicsit 
nevetségesnek érezte magát, így kell a bolhából elefántot csinálni...

Megállt Jim szobájában, leeresztette a puskát, és igyekezett összeszedni 
magát. A férje halála óta semmit sem változtatott meg ezen a helyen. 
Csak néha jött be, akkor, amikor a levélíráshoz vagy a könyveléshez 
használnia kellett a számítógépet, vagy akkor, amikor egyedül, csendben 
akart emlékezni a férjére. Természetesen érzelmi okok miatt tett le arról, 
hogy átrendezze a szobát, mert így, valahányszor körülnézett, mindig fel 
tudta idézni, mennyire boldog volt Jim, amikor a regényét írta. Gyermeki 
kedvessége leginkább olyankor mutatkozott meg, amikor megszületett 
benne a történet, és elkezdte kidolgozni a szerkezetét.

Gyakran olyan érzése támadt, hogy Jim halála után csapdába került. A 
férje kilépett az életéből. Becsukódott egy ajtó, amit már soha többé nem 
lehet kinyitni, ő pedig ott kucorog mögötte. Nincs kiút, nincs vigasz...

Hogyan is tudna új életet kezdeni? Hogyan találhatná meg a 
boldogságát az után, hogy elveszítette a férfit, akit igazán és szívből 
szeretett? Jimmel az élet maga volt a tökély. Egyszerűen lehetetlen, hogy 
egy új kapcsolat hasonlóan jó legyen.

Nagyot sóhajtott, leoltotta a villanyt, és kifelé menet becsukta maga 
mögött az ajtót. A puskát visszavitte a hálószobájába.

 A folyosón, miközben a lépcső felé tartott, hirtelen úgy érezte, valaki 
figyeli. Vonakodva és félve megfordult. Végignézett a folyosón. Senki. Mi a 
fenétől ijedt meg? Már mindent átfésült. A házban hárman vannak: 
Tommy, a kutya és ő.

Talán, gondolta, csak azért vagyok ilyen ideges, mert az az őrült 
majdnem nekem jött a kanyarban.

Mikor belépett a konyhába, Tommy még mindig azon a széken ült, ahol 
korábban hagyta.
- Mi baj van? - kérdezte aggodalmasan a kisfiú.
- Semmi, szívem. Csak Doofus viselkedése miatt arra gondoltam, valaki 
betört a házba. De nem történt semmi.
- Az öreg Doofus összetört valamit?
- Nem. Legalábbis nem vettem észre.

A labrador leszegett fejjel elősomfordált. Már nem reszketett. Amikor 
Megan belépett, Tommy széke mellett ült a padlón, de mikor meglátta a 
nőt felállt, és odaszaladt hozzá. Az orrával megböködte a kezét, aztán az 
ajtóhoz ment, és az egyik mancsával gyengéden megkaparta. Így szokta 
jelezni, hogy ki kell mennie.



- Vedd le a kabátot meg a kesztyűt - mondta anya Tomynak. - De fel ne 
állj abból a székből, míg vissza nem jövök! Hozom a mankódat.

Belebújt a csizmájába, és kivitte magával a kutyát az egyre erősödő 
viharba. A hópelyhek kisebbek és keményebbek lettek, majdnem, mint a 
homokszemcsék. Apró koppanásokkal hullt a verandára.

Doofust egy cseppet sem zavarta a vihar, kirohant az udvarra.
Megan átvitte a dzsipet a garázsba. Amikor kiszállt a kocsiból felnézett a 

homályba vesző tetőgerendákra. Recsegést hallott; a feltámadó szél 
belekapott a tetőbe. A helyiséget olaj és gépzsír szaga töltötte be, de a 
bűz hátterében még mindig érezni lehetett a friss széna illatnyomait.

Mikor kivette Tommy mankóját, furcsán megbizsergett, a tarkója. Ismét 
úgy érezte, figyelik. Körbenézett a félhomályban. A sötétséget csak a 
kapunyitó automata gyenge fénye ritkította. A déli oldalon, a régi pajtát az 
istállótól elválasztó fal mögött bárki elbújhatott. Vagy lehet, hogy a 
szénapadláson van valaki? Körülnézett, de nem talált olyan nyomot, ami 
igazolta volna gyanúját.
- Megan, túl sok rémregényt olvastál mostanában - mondta hangosan. 
Remélte, hogy saját hangjából bátorságot meríthet.

Tommy mankójával a kezében kilépett a garázsból, megnyomta az 
automatikusan záródó kapu gombját. Végignézte, ahogy a fémredőny 
lassan leereszkedik. Halk koppanás - a kapu alsó széle beleütközött a 
betonküszöbbe.

Az udvar közepére érve megállt. Gyönyörű volt a viharos éjszaka. A hó 
kísérteties fénnyel ragyogott a földön. A holdsugarak éteribbnek, de a vad 
vihar ellenére sokkal nyugalmasabbnak tűntek a megszokottnál. Az udvar 
északi végében öt kopasz juharfa állt, fekete ágaik belefúródtak az 
éjszakai égboltba. A szél kavarta hó lassacskán belepte a kopár gallyakat.

Lehet, hogy a hó reggelre elvágja a külvilágtól a házat. Minden télen 
előfordult párszor, hogy a Black Oak Roadot a hótorlaszok egy-két napra 
lezárták. Nem kifejezetten rossz, ha az ember egy rövid időre elszakad a 
civilizációtól, sőt, bizonyos szempontból még kellemes is lehet a dolog.

Ám az éjszaka minden földöntúli szépsége ellenére kegyetlenül hideg 
volt. Megan arcát apró, kegyetlen hó szemcsék szurkálták.

Doofus nevét kiáltotta. A kutya a ház mögül bukkant elő. A 
félhomályban alig lehetett kivenni az alakját, mintha nem is élő állat, 
hanem valamilyen kutyafantom lenne. Úgy siklott a hó felett, akár egy 
kísértet. Boldogan csóválta a farkát; szemmel láthatólag nem zavarta sem 
a hideg, sem a hóesés.

Megan kinyitotta a konyhába vezető ajtót. Tommy még mindig az 
asztalnál üldögélt. A kutya megállt a nő mögött, lecövekelt a veranda 
legfelső lépcsőjén.
- Gyerünk kutyus, hideg van kint.

A labrador úgy nyüszített, mint aki fél bemenni a házba.
- Gyere, gyere. Vacsoraidő van.

A labrador fellépett az utolsó lépcsőfokon, és bizonytalanul átvágott a 
verandán. Bekukkantott a nyitott ajtón, alaposan szemrevételezte a 
konyhát, és nyilvánvaló gyanakvással beleszagolt a meleg levegőbe. 
Megborzongott.

Megan játékosan fenéken billentette csizmás lábával.
A kutya bánatosan ránézett, de nem mozdult.



- Gyere már, legyél jó fiú. Itt hagynál minket őrizetlenül? - kérdezte 
Tommy az asztal mellől.

A kutya mintha megértette volna, hogy a becsülete forog kockán, 
kelletlenül átlépett a küszöb felett.

Megan is belépett, majd bezárta maga mögött az ajtót. A fali fogasról 
leemelte a kutya törülközőjét.
- Nehogy megrázd magad, te! Várd meg, amíg megtöröllek.

Lehajolt a kutyához, ám Doofus ugyanabban a pillanatban megrázta 
magát. Megan arcára és a szekrények oldalára hideg hólé fröccsent. 
Tommy felnevetett. A kutya pedig kérdően nézett rá, és olyan képet 
vágott, hogy Tommy még hangosabban kacagott. Megan sem bírta 
visszafojtani a mosolyát. A kutyát lenyűgözte a siker. Kihúzta magát, és 
párszor megbillentette a farkát. Odacammogott a kisfiúhoz.

Megan ismét arra gondolt, hogy túl feszült és rémült volt, amikor 
hazaért. Nem is csoda, hiszen hajszálon múlott csak, hogy nem 
karamboloztak a Black Oak Road kanyarjánál. Meg aztán ott volt az a 
torlasz is... Biztos átragasztották idegességüket a kutyára. Valahogy úgy, 
ahogy most a jókedvüket. A kutyák érzékenyen reagálnak az emberek 
hangulatváltozásaira; mással nem magyarázható Doofus fura viselkedése.

Az ablakokra ráfagyott a jég, kint sivított a szél, a ház viszont annál 
kényelmesebbnek látszott.

A konyhaasztalnál ültek, spagettit ettek.
Doofus már nem viselkedett annyira furcsán, mint korábban, de még 

mindig nem talált magára. Állandóan gazdái közelében akart lenni, még 
enni sem akart egyedül. Megan csodálkozott, de jól szórakozott a kutyán, 
amikor az a kutyaeledellel teli tálját az orrával Tommy széke mellé tolta.
- A következő az lesz - közölte Tommy -, hogy asztalnál, széken ülve 
akarja majd megenni a vacsoráját.
- Ahhoz előbb meg kell tanulnia késsel, villával enni - mondta Megan. - Ki 
nem állhatom, ha valaki fordítva tartja a villáját.
- Akkor illemtan-iskolába kell küldenünk - állapította meg Tommy, és a 
villájára tekert egy spagetti szálat. - Talán megtanul két lábra állni, és 
sétálni, mintha tényleg ember lenne.
- Remekül mutatna a bálteremben.

Az asztal fölött egymásra mosolyogtak. Megan azt a különleges 
meghittségét érezte, amit a közös bolondozás eredményez. Az elmúlt két 
évben Tommy csak nagyon ritkán volt kapható tréfálkozásra.

Doofus a tálkája mellett feküdt. Máskor lelkesen zabált, most azonban 
csak játszott az étellel, piszkálta, mintha nem lenne igazán éhes. Időnként 
felemelte a fejét, hegyezte a fülét, figyelte az ereszt és az ablakokat 
rezegtető szél süvítő hangját.

Később, mikor Megan mosogatott, Tommy meg az asztalnál ülve egy 
kalandregényt olvasott, Doofus hirtelen figyelmeztetően felmordult, és 
felugrott. Mereven állt, a helyiség másik végében, a hűtőszekrény és a 
pinceajtó között álló almáriumra nézett.

Megan odavetett a kutyának néhány megnyugtató szót, de aztán ő is 
meghallotta a zajt.

Valami motoszkált az almáriumban.
- Ugye csak egerek? - kérdezte reménykedve Tommy, mert irtózott a 
patkányoktól.



- A hangokból ítélve ezek nagyobbak...
Korábban már voltak patkányaik. Nem volt ebben semmi különös, 

elvégre egy farmon éltek, ahová az istálló meg a benne tartott állatok 
miatt már korábban odaszoktak a rágcsálók. Igaz, most csak a dzsip, meg 
a személykocsi állt az istállóban, a pajtát se eredeti rendeltetésének 
megfelelő célokra használták, ám a dögök mégis rendszeresen 
visszatértek. Minden télen felbukkantak, mintha a patkánynemzedékek 
egymásnak örökítenék a Cascade-farmmal kapcsolatos emlékeiket.

Az almárium bezárt ajtaja mögül őrült kaparászás hallatszott, aztán 
koppanás - valami biztos leesett -, majd az a félreismerhetetlen zaj, 
amikor a patkány teste nekiütődik a szekrény polcain tárolt 
konzervdobozoknak.
- Tényleg nagy - mondta elkerekedett szemmel Tommy.
Doofus azonban, ahelyett hogy ugatni kezdett volna, vinnyogott, és a 
konyha legtávolabbi sarkába kúszott, olyan messze a patkányjárta 
szekrénytől, amennyire csak lehetett. Máskor lelkesen kergette a dögöket, 
bár az igazat megvallva nem sok sikerrel.

Megan a konyharuhába törölte a kezét, közben azon gondolkozott, miért 
viselkedik másképpen a kutya, mint egyébként. Az almáriumhoz lépett, a 
három kétszárnyú szekrényajtóra nézett. Odahajolt a középsőhöz. Hallga-
tózni kezdett.

Csend.
- Elment - mondta hosszú csend után.
- Ugye nem akarod kinyitni? - kérdezte Tommy, mikor a mamája a 
kilincsre tette a kezét.
- Dehogynem! Látnom kell, hogy jutott be. Lehet, hogy lyukat rágott a 
szekrény hátfalába.
- És ha még ott van? - aggodalmaskodott a fiú.
- Nincs ott, szívem. Egyébként pedig gusztustalan és mocskos, de 
egyáltalán nem veszélyes. A patkánynál nincs gyávább állat.

Egyik öklével az ajtóra csapott, hogy biztos legyen benne, a hívatlan 
látogató megijed, és tényleg elkotródik. Kinyitotta a két középső ajtót, 
látta, hogy minden a helyén van. Négykézlábra ereszkedett, és kinyitotta 
az alsó ajtókat is. Itt néhány konzerv felborult. Egy bontatlan kekszes 
dobozt kirágtak; a doboz tartalma szétszóródott a polcon.

Doofus nyüszített.
 Megan félretolt néhány konzervet, kivett pár doboz makarónit, és maga 

mellé tette a földre. Szerette volna látni, hogy mi a helyzet a szekrény 
hátlapjával. A konyha fényei behatoltak a zugokba.

Megan felfedezte az almárium hátuljába rágott lyukat. A patkány itt 
jutott be.

De honnan?
A falon is lyuk tátongott, mögüle hideg szél csapott be.
A nő felegyenesedett, és leporolta a tenyerét.

- Hát, az biztos, hogy nem Mickey egér ugrott be hozzánk látogatóba. Ez 
bizony egy igazi, valódi, nagy P, nagy A, nagy T, nagy K, nagy Á, nagy NY. 
Az lesz a legjobb, ha hozom a csapdákat.

Amikor a pinceajtóhoz ért, Tommy megszólalt.
- Ne hagyj egyedül!



- Csak amíg a csapdákat felhozom, szívem.
- De... de mi lesz, ha a patkány visszajön, amíg te lent vagy?
- Nem fog visszajönni. A sötétet szereti.
A gyerek elpirult; szégyellte, hogy fél.
- Csak... csak a lábam miatt... nem tudok elmenni, ha rám akar mászni.

Megan sajnálta a fiát, de pontosan tudta, ha most nyugtatgatni vagy 
babusgatni kezdené, akkor tovább erősítené a félelmét.
- Nem fog rád mászni. Sokkal jobban fél tőlünk, mint mi tőle.

Felkapcsolta a pince világítását, és lement a lépcsőn. Tommy a kutyával 
maradt. Az árnyékos pincét két poros villanykörte világította meg. A 
szerszámos polcon Megan talált hat rugós csapdát - acélkalapácsos 
patkánytörők voltak, nem holmi gyenge kis egércsapdák - és egy doboz 
Warfarin márkájú mérgezett golyót. Fogta, felvitte őket. Közben nem 
hallotta a hívatlan vendégek motoszkálását.

Tommy megkönnyebbülten sóhajtott, mikor az anyja felért.
- Van valami kísérteties ezekben a patkányokban - mondta.

 Valószínűleg csak egy patkányról van szó - felelte az anyja, és a 
mosogató melletti pultra rakta a csapdákat. - Egyébként hogy érted azt, 
hogy kísérteties?
- Hát kiborították Doofust, olyan volt megint, mint amikor hazaértünk, 
gondolom akkor is a patkányok piszkálták. Nem lehet könnyen 
felidegesíteni, szóval kell, hogy legyen valami ezekben a patkányokban, 
ami különösen idegesítő.
- Beszéljünk csak egyes számban - intette Megan. - Csak egyet 
hallottunk. Tehát valószínűleg csak egy van. Különben nem tudom, mi a 
baj ezzel a kutyával. Szerintem csak bután viselkedik. Emlékszel, milyen 
eszméletlenül félt a porszívótól?
- De akkor még kölyök volt.
- Nem. Egészen hároméves koráig félt tőle. - Megan beszéd közben kivett 
a hűtőből egy csomag szárított, füstölt marhahúst, hogy majd betegye a 
csapdába.

A kutya kis gazdája mellett ült a földön, de szemével Meget követte és 
halkan vinnyogott.

Meget legalább annyira nyugtalanította a labrador szokatlan 
viselkedése, mint Tommyt, de tudta, ha ezt bevallja, akkor tovább fokozza 
a gyerek idegességét.

Két tálat megtöltött a mérgezett golyókkal, az egyiket a mosogató alatti 
szekrénybe helyezte, a másikat az almáriumba, a kekszes polcra. A kiszórt 
kekszhez nem nyúlt, hátha a patkány visszatér, és a zsákmányával együtt 
befalja a Wafarint is. Négy csapdába marhahúst rakott. Egyet a mosogató 
alá tett, egyet az almárium egy másik polcára. A harmadik csapda a 
mosókonyhába, a negyedik a pincébe került.
- Befejezem a mosogatást, aztán átmegyünk a nappaliba - mondta, 
amikor visszatért a konyhába. - Lehet, hogy még ma este elkapjuk, de 
holnapra biztosan.

Tíz perccel később, a konyhából kifelé menet leoltotta a villanyt. Arra 
gondolt, hogy a sötét talán előcsalja a patkányt a rejtekhelyéről. Ha pedig 
előjön, akkor szépen besétál a csapdába. Végeznek vele, még mielőtt 
lefeküdnék. Mindketten jobban aludnának, ha tudnák, hogy a dög nem él.



Begyújtott a nappali kandallójába; Doofus letelepedett a rács elé. 
Tommy a karosszékbe ült, a mankóit maga mellé tette, begipszelt lábát 
kinyújtva a zsámolyra helyezte, és kinyitotta a kalandregényt. Megan 
valami könnyen emészthető zenét tett a CD-játszóba, aztán az új Margaret 
Higgins Clark regénnyel a foteljába telepedett.

Kint hideg, metsző szél fújt, de a nappaliban kellemes volt a hangulat. 
Megan elmélyülten olvasott, elringatta a kellemes zene. A fél órán át tartó 
nyugalomnak éles csattanás vetett véget. A hang a konyhából érkezett.

Doofus felkapta a fejét. Tommy tekintete találkozott az anyjáéval.
Még egy csattanás.

- Kettő - mondta a fiú. - Kettőt egy este!
Megan letette a könyvét, a kandalló mellől felkapta a piszkavasat - 

számított rá, hogy az áldozatokat esetleg fejbe kell csapni párszor, hogy 
kimúljanak. Az egész patkányfogásból ezt a részt gyűlölte a leginkább.

Kiment a konyhába, felkapcsolta a lámpát. Elsőnek a mosogató alá 
kukkantott be. A tálból szinte minden mérgezett golyó eltűnt. A csapdában 
nyoma sem volt a húsnak. Az acélrugó lecsapódott, de patkánynak se híre, 
se hamva.

A csapda azonban nem volt üres. A rúgó alatt egy körülbelül 
hathüvelyknyi fadarab volt, amit mintha azért tett volna oda valaki, hogy 
biztonságban kivehesse a csalétket.

Nem... Ez nevetséges!
Megan kihúzta a csapdát, közelebbről is szemügyre vette. A fadarab 

egyik oldala sötét volt, a másik megőrizte természetes színét: egy 
furnérlemez darab! Pontosan olyan, amilyenből az almárium hátsó része 
készült! Olyan, mint az a lemez, amin keresztülrágta magát a patkány.

Megan megremegett, de elhessegette a zavaró gondolatokat.
A hűtő melletti szekrénybe tett tálkából is eltűntek a golyók. A második 

csapda is nyitva volt. Ezt is furnérdarabkával peckelték ki. A húst kiették 
belőle.

Milyen patkány az, amelyik elég okos ahhoz, hogy...
Felállt, kinyitotta a középső ajtót. A konzervek, a drazsés zacskók, a 

mazsolás és gabonapelyhes dobozok első látásra érintetlennek tűntek.
Aztán... észrevette.
Sötétbarna, borsó nagyságú golyó a nyitott gabonapelyhes doboz előtt. 

Egy Warfarin-csali. De... hogyan? Hiszen erre a polcra nem tett Warfarinos 
tálkát! A golyók eggyel lejjebb, a mosogató alatt voltak. Lehet, hogy a pat-
kány hozta fel magával?

Ha nem veszi észre a golyócskát, akkor talán a gabonapelyhes dobozon 
lévő karmolás nyomok és apró lyukak sem szúrnak szemet neki. A szíve 
vadul vert. Hosszú ideig szótlanul bámulta a feltépett dobozt, aztán fogta, 
ós a mosogatóhoz vitte.

A piszkavasat a mosogató mellé tette, és remegő kézzel kinyitotta a 
dobozt. Egy kevés pelyhet a mosogatóba öntött belőle. A gabonapehely 
darabkák között apró, barnás golyóbisokat látott. Egyetlen mozdulattal az 
egészet a mosogatóba öntötte.

A két műanyag tálkából hiányzó mérgezett golyók mind a dobozba 
kerültek.

A félelem úgy eluralkodott rajta, a halántékában érezte a szívverését.
Mi folyik itt?



A háta mögött felvisított valami. Sosem hallott, dühös hang.
Megpördült, és meglátta a patkányt.
Förtelmes, fehér dög volt. Azon a polcon állt, ahol korábban a 

gabonapelyhes doboz. Nem bírt kiegyenesedni, mert a polc és az 
almárium hátulsó része között csak tizenöt hüvelyknyi hely volt, ő pedig 
legalább tizennyolc hüvelyk hosszúra nőtt. Tizennyolc? Hiszen ez legalább 
hat hüvelykkel több, mint az átlagos patkányok hosszúsága!

Megan ereiben megfagyott a vér a látványtól.
A legrémisztőbb az állat feje volt. Legalább kétszer akkora volt, mint a 

„normális" patkányok feje; talán nagyobb egy baseball labdánál. De nem 
csupán a mérete látszott különösnek, hanem a formája is. A koponya 
felfelé csúcsosodott, a szempár, az orr és a száj a fej elülső részén 
helyezkedett el.

Az állat mereven bámulta a nőt, és közben kapálózó mozdulatokat tett a 
levegőbe emelt mellső lábával. Kivicsorította a fogait és fújt, prüszkölt, 
akár a macska! Megint felvisított. Olyan tömény gonoszság áradt a hang-
jából, az egész lényéből, hogy Megan önkéntelenül felkapta a piszkavasat.

Az állat szeme éppen olyan véreres és dülledt volt, mint a normális 
patkányoké lenni szokott, valahogy mégis másnak látszott. Beletelt egy kis 
időbe, mire Megan felfogta a különbség lényegét. A tekintete... Meredten 
és nyíltan bámult rá. Nem félt.

A pillantása ismét az óriási koponyára kúszott, és eszébe jutott valami. 
Minél nagyobb a koponya, annál nagyobb az agy. A dög szemébe nézett 
és rádöbbent, mi a legkülönösebb benne.

A patkány szemében az értelem nyomait vélte felfedezni.
Az állat kihívóan felvisított.
A normális házi patkányok nem fehérek. De a kísérleti patkányok 

viszont...
Megan már tudta, mit kerestek a Biolomech-fiúk, miért zárták le az utat. 

Arról fogalma sem volt, hogy a kutatók miért teremtették meg ezt a 
szörnyeteget. Nem értett a génmanipulációkhoz, elképzelni sem tudta, 
hogyan jött létre ez az izé, de abban egészen biztos volt, hogy a 
Biolomech tudósai hozták létre. Igen, ez az egyetlen magyarázat, hiszen 
az egész Földön nincs olyan hely, ahol ilyen rémségek élnek.

Nyilvánvaló, hogy nem a kocsi alvázán hozta haza. Akkor, amikor a 
Biolomech emberei tűvé tették érte a telep környékét, a dög már messze 
járt. Elmenekült. Véletlenül éppen errefelé tévedt, meglátta a házat, és 
mivel fázott, behúzódott ide.

A fehér szörnyeteg mögött, meg az alsó három polcon újabb patkányok 
küzdöttek keresztül magukat a dobozokon, zacskókon és konzerveken. 
Undorítóan nagyok, hájasak és sápadtak voltak, és pontosan úgy néztek 
ki, mint az a mutáns, ami még mindig Megant bámulta a legfelső polcról.

Megan kaparászást hallott.
A hang valahonnan a háta mögül érkezett és... közeledett!
Megan nem vesztegette azzal az időt, hogy megforduljon. Nem áltatta 

magát azzal, hogy a piszkavassal rendezni tudja a helyzetet. Elhajította a 
használhatatlan szerszámot, ós felrohant az emeletre a puskáért.

Ben Parnell és Dr. Acuff az ablaktalan szoba sarkában álló ketrec előtt 
guggolt. Hat láb széles, ugyanolyan magas és hosszú doboz volt, 
acéllemezből készült aljára selymes, száraz, sárgásbarna füvet szórtak. Az 



etetőt és itatót kívülről lehetett megtölteni, de belülről is kezelhető volt, 
így a ketrec lakói igényeiknek megfelelően láthatták el magukat. A belső 
tér egyharmadát apró falétrák és mászórudak foglalták el.

A ketrec ajtaja nyitva volt.
- Itt. Látja? - mondta Acuff. - Ha az ajtó becsukódik, automatikusan 
bekattan a zárnyelv, tehát nem lehet véletlenül bezáratlanul hagyni. És ha 
egyszer becsukódott, utána már csak kulccsal lehet kinyitni. 
Biztonságosnak tartottuk. Nos, egyikünk sem gondolt arra, hogy ennyire 
okosak. Nem is sejtettük, hogy képesek kinyitni a zárat.
- De hát nem is tehették meg. Elvégre nincs kezük!
- Megnézte már közelebbről a lábukat? A patkányok lába ugyan nem 
olyan, mint az emberi kéz, de több egyszerű mancsnál. Az ujjaik úgy 
helyezkednek el, hogy képesek fogni. Ez egyébként a legtöbb rágcsáló 
esetében így van. Itt vannak például a mókusok. Biztos látta már, ahogy a 
hátsó lábukon ülve a mellső lábukkal tartanak egy gyümölcsdarabot.
- Jó, jó, de a hüvelykujj nélkül...
- Természetesen nincs nagy kézügyességük - magyarázta Acuff -, a 
miénkhez semmiképpen sem hasonlítható, de ezek nem egyszerű 
patkányok voltak. Ne feledje, ezeket a példányokat génmanipulációval 
hoztuk létre.
A koponyájuk alakjától és térfogatától eltekintve fizikailag nem sokban 
különböztek a többi patkánytól, viszont
sokkal okosabbak. Sokkal, sokkal okosabbak.

Acuff intelligenciafejlesztési kísérleteket végzett, arra volt kíváncsi, hogy 
az alacsonyabb rendű állatok - például a patkányok - genetikailag 
megváltoztathatóak-e, és ha igen, akkor a következő generációk szellemi 
kapacitása ezzel drasztikusan megnövelhető-e. Abban reménykedett, hogy 
ha a laboratóriumi állatokon végzett kísérletei sikeresek, előbb-utóbb az 
emberi intelligenciát is növelni lehet a módszer alkalmazásával. A kutatás 
Richárd Adam Watership Down című állatregényében szereplő bátor és 
intelligens nyúlról kapta a Szeder-tervezet nevet.

Acuff ajánlására Ben elolvasta a könyvet, és végtelenül szórakoztatónak 
találta, ám azt még nem tudta eldönteni, hogy tetszik-e neki a Szeder-
tervezet, vagy sem.
- Egyébként - folytatta Acuff -, nem tudjuk, hogy meg fogtak-e valamit, 
vagy sem. De ez nem is érdekes. Van itt azonban valami más, amit nem 
hagyhatunk figyelmen
kívül. - A ketrec ajtaján található nyílásra mutatott, arra a mélyedésre, 
ahová a zárnyelvnek be kellett volna pattannia.

A mélyedést valami barnás, magszerű anyag tömte el.
- Magból gyúrt golyók. Megrágták a magot, és azzal tömték be a rést, 
hogy a nyelv ne kattanhasson a helyére.
- De ez csak akkor lehetséges, ha az ajtó nyitva volt.
- Nos, van itt egy labirintus a patkányok számára. Rendszeresen 
átalakítjuk. A területe félakkora, mint ez a terem. Műanyag lemezekből áll, 
és rengeteg akadályt helyeztünk el benne. A bejáratához vezető plasztik 
alagutat ide, a ketrec elejéhez szoktuk illeszteni, és csak ezután nyitjuk ki 
az ajtót. Az állatok így a ketrecből egyenesen a labirintusba jutnak. 
Tegnap is egy ilyen kísérletet végeztünk... A ketrec ajtaja ilyenkor hosszú 
ideig nyitva áll. Ha valamelyikük egy pillanatra megállt szaglászni, mielőtt 



bement a labirintusba... Nos, megtehette, biztosan nem tűnt fel 
egyikünknek sem. Minket csakis az érdekelt, hogy mit csinálnak az után, 
hogy beléptek a labirintusba. Ben felegyenesedett.
- Azt már láttam, hogyan jutottak ki helyiségből. Gondolom maga is 
észrevette.
- Eegen. - Acuff is feltápászkodott, és mindketten a szoba távolabbi 
sarkába mentek. A padló szintjéhez közel egy tizennyolc hüvelyk átmérőjű, 
falba süllyesztett szellőzőnyílás vezetett az épület szellőzőrendszerébe. A 
nyílást eredetileg fémrács fedte; a rácsot csak könnyű pántok tartották a 
helyén.

Pántok, amelyeket a patkányok egyszerűen kitéptek a helyükről.
- Benézett a cserekamrába? - kérdezte Acuff.

A hármas számú laborban olyan jellegű kísérleteket folytattak, hogy a 
bent elhasznált levegőt vegyi úton fertőtlenítették, mielőtt kieresztették a 
szabadba. A tisztítást egy konténer nagyságú kamrában végezték.
- Élve nem juthattak át a kamrán - mondta Acuff. - Nem élték volna túl a 
vegyszereket. Abban a fürdőben most nyolc döglött patkánynak kéne 
lennie!
- De nincsenek ott. Már ellenőriztük. A többi helységben pedig, ahol 
kijuthattak volna a járatból, érintetlenek a szellőzőrácsok.
- Szóval nem hiszi, hogy még mindig a szellőzőrendszerben vannak?
- Nem. Valahol, valahogyan bejutottak a falba.
- De hogyan? A csöveket PVC-ből készítették, a darabjait speciális 
ragasztóval illesztették egymáshoz.

Ben bólintott.
- Igen, tudom. Elképzelésünk szerint éppen ezt a ragasztót rágták ki. A 
csatlakozások így meglazultak, a csődarabok elmozdultak egymástól. 
Talán csak egy kis rés keletkezett, de nekik ennyi is elég volt ahhoz, hogy 
kijussanak.
A padláson patkányürüléket találtunk... és ott is, ahol feltehetőleg átrágták 
magukat az álmennyezeten, meg a tetőn. Kijutottak az épület tetejére, 
ahonnan akár az ereszcsatornában is leereszkedhettek.

John Acuff arca fehérebb lett, mint szakállának ősz szálai.
- Ide hallgasson - kezdte -, még ma este vissza kell őket hoznunk.  
Akárhogyan, de még ma!
- Megpróbáljuk.
- Ez kevés. Eredményt kell elérnünk. Muszáj! Ben, három hím és öt 
nőstény volt ebben a csoportban. Mind termékenyek. Ha nem tudjuk 
visszahozni őket, ha kint szaporodni kezdenek... előbb utóbb a normális 
patkányok is bekapcsolódnak a láncba, és akkor... Akkor valami sosem 
látott szörnyűséggel kerülnénk szembe. Gondolja csak el: okos patkányok, 
amelyek felismerik és kikerülik a csapdákat, kiszagolják a mérgezett 
csalétket! Gyakorlatilag ki-irthatatlanok. A világ élelemkészletének 
jelentős része már most is a patkányok táplálékává válik. Csak a fejlett 
országokban tíz-tizenöt százalékra becsülhető a veszteség, a harmadik 
világ országaiban ez a szám ötven százalékra tehető. És ezt a buta 
patkányok okozzák, Ben! El tudja képzelni, mi kárt okozhatnak ezek az 
intelligens lények? Még itt, az Egyesült Államokban is számolnunk kell az 



éhínséggel, a kevésbé fejlett országokban pedig hihetetlenül sokan fognak 
éhen pusztulni!

Ben összevonta a szemöldökét.
- Azt hiszem, eltúlozza a veszélyt.
- Szó sincs róla! A patkányok paraziták. Az ellenfeleink a túlélésért folyó 
versenyben. És most még elképzelni sem tudjuk, hogy ezek milyen 
vehemensen fogják belevetni magukat a versenybe!

Ben hátán végigfutott a hideg; olyan érzése támadt, mintha nedves 
faleveleket vagy jeges tömlőt szorítanának a gerincéhez.
- Csak azért, mert valamivel értelmesebbek a hagyományos 
patkányoknál...
- Nem valamivel! Sokkal értelmesebbek.
- De az isten szerelmére, annyira nem értelmesek, mint mi! 
- Az átlagember értelmi színvonalának felével rendelkeznek - sóhajtotta 
Acuff.

Ben elképedten pislogott.
- Vagy lehet, hogy ennél azért értelmesebbek - folytatta Acuff. Barázdált 
arca és szeme tükrözte félelmét. - És ha ehhez még hozzávesszük 
természetes ravaszságukat és a méretükből fakadó előnyöket...
- A méretükből fakadó előnyöket? - értetlenkedett Ben. - Hiszen mi sokkal 
nagyobbak vagyunk...

Acuff a fejét csóválta.
- A kis méret előnyös. Kisebbek, és ezért gyorsabbak nálunk. Eltűnnek a 
fal repedéseibe^ elbújnak a csatornákban. Az átlagos patkánynál 
nagyobbak, tizenkét hüvelyk helyett tizennyolc hosszúak, de árnyékban 
észrevétlenül tudnak közlekedni, mert viszonylag még mindig kicsik. 
Azonban nem csak a méretük miatt vannak előnyben velünk szemben.  
Éjjel éppen olyan jól látnak, mint nappal.
- Doki, kezd megijeszteni!
- Jobb is, ha halálosan betojik! Mert ezek a patkányok, ezek a 
génmanipulációval teremtett lények, gyűlölnek bennünket.

Bennek sikerült eldöntenie, mit gondoljon a Szedertervezetről. A 
véleménye nem volt kedvező. Maga sem tudta biztosan, hogy tudni 
akarja-e a választ, mégis megkérdezte:
- Pontosan mit ért ez alatt?

Acuff elfordult a szellőzőnyílástól, a szoba közepére sétált, két kezével a 
laboratóriumi asztal márványlapjára támaszkodott. Lehajtotta a fejét, a 
szemét behunyta.
- Nem tudjuk, miért rosszindulatúak. Egyszerűen ilyenek. Lehet, hogy a 
génjeik okozzák az egészet, de az is elképzelhető, hogy túlságosan 
intelligensek, megértik, hogy mi vagyunk az urak, és ez nagyon nem 
tetszik nekik. Bármi legyen is az ok, tény, hogy rendkívül vadak és 
agresszívek. Néhány kutatónkat csúnyán megharapták. Előbb vagy utóbb 
meghalt volna valaki, ha nem foganatosítunk rendkívüli óvintézkedéseket. 
Vastag, harapás biztos kesztyűt viselünk, plexiüvegből készült arcvédő 
maszkot, amelyet úgy terveztek, hogy pontosan illeszkedjenek a kevlár 
kezeslábasok magas nyakához. Kevlárt ebből az anyagból készítik a 
golyóálló mellényeket. Ebből már sejtheti, milyen elszántan támadnak.
- Miért nem semmisítették meg őket? - értetlenkedett Ben.



- Az ember nem semmisíti meg a sikert - válaszolta Acuff. Ben elképedt.
- A sikert?
- Tudományos szempontból a rosszindulat nem számított, mert 
értelmesek voltak. Mi pedig értelmes patkányokat akartunk létrehozni, és 
ez sikerült is. Idővel kiderítettük volna azt is, hogy mitől rosszindulatúak, 
és akkor azon
is változtatunk. Ezért tettük őket közös ketrecbe. Arra gondoltunk, hogy a 
rosszindulat egyik oka talán az lehet, hogy egymástól elzárva élnek, de az 
intelligenciájuk olyan magas, hogy szükségük van társaságra. Abban 
reménykedtünk, hogyha együtt vannak, talán... megenyhülnek.
- Ehelyett viszont kimódolták, hogyan szökjenek meg. Acuff biccentett.
- És most szabadok.

Megan végigsietett a folyosón, áthaladt a nappaliba vezető széles boltív 
alatt. Látta, hogy Tommy erőlködve megpróbál felállni a székből és a 
mankója után kap. Doofus kétségbeesetten vinnyogott. Tommy az anyja 
után kiáltott, ám Megan nem állt meg. Minden másodperc számított.

A lépcső aljában egy pillanatra megállt és hátranézett, nem követik-e a 
dögök. Idegesen megrázta a fejét. A folyosón sötét volt, így nem láthatta, 
ha a fal mellett, az árnyékban elsurran valami.

Kettesével szedte a lépcsőfokokat. Mire felért az emeletre alig kapott 
levegőt. A szobájába érve előhúzta az ágy alól a puskát. Csőre volt töltve. 
Összesen öt lövést adhatott le. 

Lelki szemei előtt megjelentek a szekrény polcain masírozó patkányok, 
és úgy döntött, több töltényre lesz szüksége. A ruhásszekrényében ötven 
darab tartalék lőszert tartott.

Kinyitotta a szekrényajtót. Döbbenten felsikoltott. Két hatalmas, fehér 
patkány rohant hátra a szekrény aljában. Elszaladtak a cipők között és 
beugrottak a falba rágott lyukba. Olyan gyorsan mozogtak, hogy akkor 
sem lett volna ideje rájuk lőni, ha eszébe jut.

A patkányok rátaláltak a szekrény aljában lévő töltényes-dobozra. 
Kirágták, kihúzkodták a lőszereket, egyenként behordták a lyukba. Amikor 
Megan lehajolt, már csak négy töltény hevert a kartondoboz alján. Kivette, 
és a zsebébe csúsztatta őket. Ez is több a semminél...

Elgondolkozott. Mi történt volna az után, hogy a dögök valamennyi 
töltényt ellopják? Megkeresik a fegyvert, és abból is kiszedik a maradék 
ötöt? Ha megteszik, most védtelen lenne. Hát mennyire értelmesek ezek 
az állatok? Erre a kérdésre pontosan tudta a választ: nagyon, túlságosan is 
azok.

Lentről kiáltást hallott. Tommy! Doofus dühödten ugatott.
Megan kirohant a hálószobájából. Olyan gyorsan száguldott le a lépcsőn, 

hogy kis híján kificamította a bokáját.
A kutya a lépcsőfordulóban állt, izmos lábait szétvetette, busa fejét 

leszegte, a füle a koponyájához lapult. A konyha irányába bámult. Már 
nem ugatott, hanem mély, torokhangú hörrenéseket hallatott. Harcolni 
készült, pedig lerítt róla, hogy fél.

Tommy a nappaliban, a mankójára támaszkodva állt. Megan 
megkönnyebbülten felkiáltott, mikor látta, hogy egyetlen patkány sincs a 
közelében.
- Mami, mi van itt? Mi a baj?



- A patkányok... azt hiszem... tudom, hogy a Biolomech-ből kerültek ide. 
Ezért volt az útlezárás. Őket keresték azok az emberek az elemlámpáikkal 
meg a rudakra erősített tükrökkel a kocsi alatt. - Megan körbenézett, a 
falak mentén, a bútorok körül kereste az osonó árnyakat.
- Honnan tudod? - kérdezte a fiú.
- Láttam őket. Te is rájössz, ha a szemed elé kerülnek. Doofus a folyosón 
maradt; Megan megkönnyebbülten látta, hogy a kutya a konyha irányába 
fordulva morog. Tudta, Doofus nem szállhat harcba ezekkel a patkányok-
kal. A dögök túlságosan értelmesek, kijátszanak a kutyát, rászednék, és 
ésszel győznék le.

Azt, hogy a patkányok támadni fognak, biztosra vette. Nem volt nehéz 
kitalálni, hogy erre sor kerül. Génmanipulációval megváltoztatták őket, 
nagy a koponyájuk, következésképpen az agyuk is, de nem csupán 
ennyiben különböztek hétköznapi fajtársaiktól. Másképpen viselkedtek. A 
patkányok általában dögevők, nem vadászok, azért maradnak fent, mert 
az árnyékba megbújva, falak repedéseiben, a szemét között rejtőzve 
élnek; soha nem mernének megtámadni egy embert, hacsak az illető nem 
teljesen tehetetlen. Egy öntudatlan részegnek vagy egy bölcsőben fekvő 
csecsemőnek neki mernek menni, de ennél többre nem futja a 
bátorságukból. A Biolomech-patkányok azonban merészek és 
rosszindulatúak. Ragadozók. A vadászok megszerzik, ami nekik kell, nem 
csak azt szedik össze, amit találnak. Az pedig, hogy ellopták a töltényeit, 
és le akarták fegyverezni, egyértelműen azt mutatja, hogy támadásra 
készülnek.
- De ha nem olyanok, mint a rendes patkányok, akkor milyenek? - 
kérdezte Tommy remegő hangon.

Megan lelki szemei előtt megjelent a kísértetiesen hatalmas koponya, a 
skarlátvörös szemből sütő gonosz értelem, a sápadt, nehézkes, valahogy 
obszcén test.
- Később elmondom - felelte. - Gyere szívem, tűnjünk innen.

Kimehettek volna a ház elülső frontján lévő ajtón, hogy aztán 
hátrakerüljenek, átvágjanak az udvaron, ós eljussanak a dzsiphez, de ez az 
út túlságosan hosszú és nehéz lett volna Tommy számára. Mankóval még 
jó időben is nehéz járni, nem hogy ilyen rettenetes hóviharban. Megan úgy 
döntött, átmennek a konyhán, és a hátsó ajtón át menekülnek ki a házból. 
A kabátjuk úgyis az ajtó melletti fogason száradt, a kocsi kulcsai pedig a 
nő zsebében maradtak.

Doofus összeszedte a bátorságát, és átvezette gazdáit a konyhába. 
Megan szorosan Tommy mellett maradt. Két kézzel markolta a kibiztosított 
fegyvert. Öt töltény a tárban, négy a zsebében. Elég lesz ez? Hány 
patkány szökött meg a Biolomechból? Hat? Tíz? Húsz? Nem szedheti le 
őket egyenként, takarékoskodnia kell a lőszerrel, csak akkor lőhet rájuk, 
ha egyszerre kettőt, talán hármat is eltalálhat.

Ez így egyszerűnek tűnik, de mi van akkor, ha nem csapatostul 
támadnak? Mi van akkor, ha egyesével, különböző irányokból rontanak rá, 
és arra kényszerítik, hogy ide-oda pörögjön, jobbra-balra lövöldözzön, míg 
elfogy a muníció? Muszáj megállítania őket, mielőtt hozzá, vagy 
Tommyhoz érnek, akkor is, ha egyenként támadnak, mert ha egyszer rájuk 
másznak, nem használhatja tovább a fegyvert. Puszta kézzel kellene 
védekezniük az éles fogak és karmok ellen. Semmi esélyük sincs fél tucat 



hatalmas, félelmet nem ismerő - és értelmes - patkánnyal szemben, ha 
azoknak az a szándékuk, hogy szétmarcangolják a torkukat.

Hál' istennek a konyha csendes volt, csak az ablaknak koppanó fagyott 
hópelyhek nesze hallatszott. Az almárium nyitva állt, ahogy hagyta, a 
polcokról eltűntek a dögök.

Ez tiszta őrület! Két éven keresztül azért aggódott, hogy képes lesz-e 
egyedül, Jim segítsége nélkül felnevelni Tommyt. Folyamatosan azon 
rágódott, miképp csepegtesse belé a helyes értékeket és elveket. Elég volt 
a legkisebb sérülés vagy betegség, máris rettenetesen aggódott. Félt, 
hogy nem lesz ereje vagy képessége a váratlan krízishelyzetek 
megoldására, de soha az életben nem gondolta volna, hogy ilyen akadály 
kerül az útjába.

Olykor éppen abból merített erőt, hogy vidéken laknak, ahol nem kell 
félni a bűnözéstől; ha még mindig a városban élnének, akkor sokkal több 
oka lenne az aggódásra. Erre tessék, az eldugott Black Oak Road végén lé-
vő bukolikus Cascade-farmot a Black Oak Road szénaporát most 
egyszerűen magába szippantotta a Szürkületi Zóna.
- Vedd fel a kabátodat! - szólt rá Tommyra.
Doofus hegyezni kezdte a fülét. Beleszagolt a levegőbe.

Jobbra-balra forgatta a fejét, szemügyre vette a szekrény alját, a hűtőt, 
a mosogató alatti sötét, nyitott szekrényt.

Megan átvette a Mossberget a jobb kezébe. Baljával kinyúlt, leemelte a 
fogasról a kabátját, nagy nehezen beledugta az egyik karját, majd átvette 
a fegyvert a bal kezébe, és a jobbját is bedugta a kabát ujjába. A csizmáját 
fél kézzel vette fel; egy pillanatra sem volt hajlandó megválni a puskától.

Tommy a pulton felejtett patkányfogót bámulta, azt, amit anyja 
eredetileg a mosogató alá rejtett. A fapecek még most is a rugó és a 
kalapács között feszült. Tommy megbabonázva nézte.

Mielőtt bármit kérdezhetett volna, vagy alaposabban elgondolkozik a 
látottakon, Megan megszólalt:
- Az egészséges lábadra sem kell csizma. A mankókat meg nyugodtan itt 
hagyhatod. Odakint úgyis használhatatlanok. Jobb, ha rám támaszkodsz.

Doofus hirtelen megmerevedett.
Megan felemelte a puskát, és kutakodva körbenézett.
A labrador torkából mély morgás tört elő, de a patkányok nem voltak 

sehol.
Megan kinyitotta a hátsó ajtót. A hideg szél süvöltve tört be a konyhába.

- Gyerünk, indulás! Rajta!
Tommy az ajtófélfába kapaszkodva vonszolta ki magát, aztán 

nekitámaszkodott a veranda falának. A kutya rögtön kisurrant utána. 
Megan utolsóként lépett ki. Bezárta maga után az ajtót.

Jobbjában a Mossberget tartotta, baljával Tommyt támasztotta. Segített 
a fiúnak átvágni a hátsó verandán, majd le a hóval borított lépcsőkön. A 
jeges szélből ítélve a hőmérséklet fagypont alá süllyedt. A szeme könnye-
zett, az arca érzéketlenné hűlt. Arra nem gondolt, hogy kesztyűt kellene 
húznia. A hideg a csontja velejéig hatolt, mégis jobban érezte magát 
idekint. Itt nagyobb biztonságban voltak. Úgy gondolta, a patkányok ide 
nem követik, mert a vihar nagyobb akadályt jelent a kis testű állatoknak, 
mint nekik.



Beszélgetni nem lehetett, mert a sík terepen száguldó szél üvöltve 
tombolt az eresz alatt, a kopasz juhar ágai hangos recsegéssel verődtek 
egymásnak. Némán mentek előre. Doofus mellettük baktatott.

Többször is megcsúsztak, egyszer-kétszer majdnem elestek, de a 
vártnál hamarabb érték el a pajtát. Megan benyomta az elektromos ajtó 
gombját. Nem volt türelmük kivárni, amíg az ajtó teljesen felemelkedik, 
lehajoltak, és átbújtak a résen. A magányos lámpakörte gyenge fényében 
egyenesen a furgonhoz siettek.

A nő előhalászta a kabátzsebéből a kocsi kulcsokat, kinyitotta az utas 
ülés felöli ajtót, besegítette Tommyt az első ülésre - most mindenképpen 
maga mellett akarta tudni a gyereket. Közel. Nem a hátsó ülésen, még 
akkor sem, ha ott lényegesen kényelmesebben utazhatott volna. Kör-
benézett, a kutyát kereste.

Az állat a pajta előtt, a küszöbnél állt, nem volt hajlandó beljebb lépni.
- Doofus, ide, gyorsan! - kiáltotta Megan.

A labrador nyüszített. Ahogy a garázs árnyait fürkészte, a nyüszítés 
egyre mélyülő morgássá változott.

Megan emlékezett rá, hogy amikor behozta a dzsipet, az volt az érzése, 
mintha valaki figyelné, ezért most gyorsan a homályos sarkokra és a 
szénapadlás sötét feljárójára pillantott.

Megkönnyebbülten felsóhajtott. Az árnyak között nem lapultak fakó 
patkánytestek, nem izzottak vörös szempárok.

A kutya talán csak ideges. Vagy túlzottan óvatos. Érthető, de akkor is el 
kell indulniuk.
- Doofus! Azonnal gyere ide! - dörrent Megan hangja.

Az állat kelletlenül belépett a pajtába, beleszagolt a levegőbe, 
megszaglászta a földet, aztán a nőhöz ment és felugrott a kocsi hátsó 
ülésére.

 Megan becsukta az ajtót, átment a másik oldalra, és beült a kormány 
mögé.
- Visszamegyünk a Biolomechhez - mondta. - Megmondjuk, hogy 
megtaláltuk, amit keresnek.
- Mi baja Doofusnak?

A hátsó ülésen a kutya az egyik ablaktól a másikig mászott, 
kikukucskált, és vékony, halk hangokat hallatott.
- Mi lenne? Olyan, mint mindig - mondta Megan.

Tommy igyekezett kényelmesen elhelyezkedni az ülésen, de begipszelt 
lába miatt ez nehezen ment. Most valahogy jóval fiatalabbnak nézett ki, 
ijedt, sebezhető kisbabának látszott.
- Minden rendben - vigasztalta Megan. - Mindjárt kint vagyunk.

Betette a kulcsot, elfordította és beindította a gyújtást. Semmi. 
Megpróbálta még egyszer. A furgon nem indult el.

Ben Parnell leguggolt a Biolomech-telep északkeleti szárnyánál húzódó 
kerítésnél, és vizsgálgatni kezdte a félig fagyott földbe vájt, patkány 
méretű alagutat. Az emberei köré gyűltek. Egyikük a kérdéses területre 
irányította az elemlámpa erős fényét. A lyuk olyan helyen volt, ahol a szél 
nem halmozta fel a havat, a keresők így is csak a második körben vették 
észre.

Steve Flarding megpróbálta túlkiabálni a szelet.



- Gondolja, hogy itt vannak, bebújtak az alagútba?
- Nem - mondta Ben. A rövid szó fehér párafelleggé vált a jeges 
levegőben. Ha azt gondolta volna, hogy a vájatban vannak a patkányok, 
biztos, hogy nem guggol a kijárat elé, ahol bármelyik pillanatban 
egyenesen az arcába ugorhatna az egyik bestia. Nem felejtette el, amit 
John Acufftól hallott: „... rosszindulatúak. Rendkívül rosszindulatúak!" - 
Nem. Nem vackot akartak készíteni maguknak. Ez alagút. Kiásták, aztán 
felmentek a kerítés túloldalán. Már nincsenek a közelben.

 Magas, vékony fiatalember csatlakozott a férfiakhoz, a megyei seriff 
hivatal egyen kabátját viselte. - Van itt egy Parnell nevezetű férfi?
- Én vagyok.
- Joe Hocker! - A fiatal férfinak kiabálnia kellett, hogy meghallják a süvöltő 
szélben. - A seriff irodájából. Elhoztam a vérebet. Mi folyik itt?
- Egy pillanat - mondta Ben, és ismét a kerítés alá nyúló alagútra nézett.
- Honnan tudjuk, hogy ők ásták? - kérdezte George Yancy, Ben egyik 
embere. - Nem lehetett valamilyen más állat?
- Hozd közelebb a lámpát - kérte Ben.

Steve Harding egyenesen az öt hüvelyk átmérőjű alagútba világított.
Ben közelebb hajolt, bekukucskált. Azonnal felfedezett valamit. A 

nyirkos földhöz tapadó világos valami elég mélyen volt ahhoz, hogy a szél 
ne kaphasson bele, ne sodorhassa el. Ben a jobb kezéről lehúzta a 
kesztyűt, óvatosan benyúlt a nyílásba.

Fehér szőrcsomók...
Tommy a kutyával a dzsipben maradt. Megan kiszállt, hogy felnyissa a 

motorháztetőt. Magával vitte a puskát, és a kesztyűtartóból előhalászott 
elemlámpát. Bevilágított a motortérbe.

A vezetékeket szétrágták!
Megan orrát ismerős szag csapta meg. Lehajolt, belesett a dzsip alá. 

Fekete tócsa. Olaj és hűtővíz...
Az, amit Megan érzett, már nem egyszerű félelem volt, hanem halálos 

pánik, de tudta, Tommy előtt erősnek kell mutatkoznia.
Lehajtotta a motorháztetőt, odalépett Tommy oldalához, kinyitotta az 

ajtót.
- Nem tudom mi a baj. Lerobbant...
- Amikor hazajöttünk, még semmi baja sem volt.
- Igen, igen, de most lerobbant. Gyere, menjünk.

 Tommy hagyta, hogy a mamája kisegítse az autóból, és csak akkor 
szólalt meg, mikor már szemtől szembe álltak.
- Ugye a patkányok voltak?
- Patkányok? A patkányok a házban vannak. Rusnyák, de...

A gyerek félbeszakította, még mielőtt hazudnia kellett volna.
- Nem akarod kimutatni, de félsz tőlük, igaziból félsz, ami azt jelenti, hogy 
nemcsak egy kicsit mások, hanem nagyon mások, mert te nem ijedsz meg 
könnyen, ugye?
Akkor is féltél, amikor Apu meghalt. Tudom, hogy féltél, de nem sokáig, és 
hamar magadhoz tértél, és mindent úgy csináltál, hogy nekem jó legyen, 
és... - Tommy kis szünetet tartott. - Ha akkor nem törtél össze, akkor... Ak-
kor azt hiszem, te nagyon erős vagy Most viszont ezek a Bioiomech-
patkányok, ezek úgy megijesztettek téged, mint még soha semmi. Igaz?



Megan szorosan magához ölelte a fiát - istenem, annyira szerette, hogy 
szinte fájt -, de a puskát még eközben sem engedte el.
- Mami, láttam a csapdában a fadarabot, és azt is, hogy a mosogatóban a 
gabonapehely össze volt keverve a méreggolyókkal. Gondolkoztam, és 
rájöttem egy-két dologra a patkányokkal kapcsolatban... Arra, hogy 
nagyon okosak. Talán azért, mert csináltak velük valamit a laborató-
riumban. Okosabbak, mint a rendes patkányok, és most valahogy 
elrontották a dzsipet. Igaz?
- Na, azért nem olyan nagyon okosak ám! Hozzánk képest buták, kicsim.
- Mit fogunk csinálni? - lihegte a gyerek.

A nő suttogva válaszolt. A közelben nem látott patkányokat, de ez még 
nem azt jelentette, hogy nincsenek itt. Lehet, hogy néhány elbújt miután 
hazavágták a dzsipet. Persze azért annyira okosak nem lehetnek, hogy 
megértsék az emberi beszédet, elvégre a Biolomech-fiúk nem istenek, 
mindenre nem taníthatták meg ezeket az átkozott dögöket, de... De azért 
jobb a biztonság.
- Visszamegyünk a házba.
- De lehet, hogy éppen ezt akarják.
- Lehet. De meg kell próbálnunk telefonálni.
- Biztos ők is gondoltak a telefonra.
- Talán igen, talán nem. Úgy értem, nem tudom, menynyire okosak.
- Ahhoz elég okosak voltak, hogy gondoljanak a kocsira. Miért feledkeztek 
volna meg a telefonról?

A kerítéstől százlépésnyire egy mező kezdődött, azon túl erdő sötétlett.  
Nem sok esélyük maradt arra, hogy megtalálják a patkányokat, de a 
kutatócsapat tagjai kettes-hármas csoportokra oszolva nekivágtak a 
mezőnek. Fogalmuk sem volt, meddig bírják az egyre erősödő szélben és 
hóesésben, de elindultak, noha tudták: olyan feladatra vállalkoztak, amit 
még melegben, napsütéses időben is lehetetlen végrehajtani. A patkányok 
túlságosan kicsik és ügyesek, a rejtőzködés mesterei. Még a normális 
példányok is, ezek meg...!

Ben Parnell négy emberrel egyenesen a mező és az erdő határához 
sietett. A kutya segítségével nyomokat kerestek. A vérebet Maxnek hívták. 
Alacsony volt, csupa izom; a füle óriási, a pofája mulatságos, de lelkesen 
és komoly eltökéltséggel látott munkához. A póráza végét tartó Joe 
Hockner seriff-helyettes az orra elé tartotta azt az üveget, amelybe a 
laborosok a patkányok ketrecéből származó ürülék- és alommintákat 
tették. Maxnek nem igazán tetszett a szokatlan és erős szag, prüszkölt 
tőle, de így könnyebben követhette a nyomokat.

Max elindult, és két percen belül, egy kopár, tél csupaszította bokor 
tövében megtalálta a szagösvényt. A póráz megfeszült, a kutya maga után 
húzta Hocknert az erdőbe. Ben és az emberei követték őket. 

Megan kieresztette Doofust a dzsip hátsó üléséről, majd mindhárman 
elindultak a garázs nyitott kapuja felé. Odakint a szél kavarta hópelyhek 
őrülten táncoltak, mint a kerengő dervisek. A vihar felerősödött, hangosan 
dobolt a tetőn, lesodort néhány cserepet, és magával ragadta őket az 
éjszakába. A tetőgerenda recsegett-ropogott, a padlásfeljáró ajtaja 
valahogy kinyílt, nyikorogva ide-oda csapódott.



- Tommy, te maradj kint a verandán, én bemegyek a konyhába, de csak a 
telefonig. Ha nem működik... akkor a be-kötőúton kigyalogolunk az 
országútig, és leintünk egy autót.
- Ebben a viharban senki sem lesz az úton.
- Valaki biztos lesz. Egy országúti hókotró vagy salakszóró. Valami!

Tommy megállt a küszöb előtt.
- Mami, az út három mérföldre van. Nem vagyok biztos benne, hogy el 
tudok odáig menni a gipsszel. Még akkor sem, ha segítesz. Már most 
nagyon fáradt vagyok... és a jobbik lábam is állandóan kibicsaklik. Lehet, 
hogy sikerülne, de nagyon, nagyon sokáig fog tartani,
- Sikerülni fog - felelte Megan - és egyáltalán nem számít, meddig tart. 
Biztos, hogy idekint nem fognak a nyomunkba eredni. A viharban 
biztonságban vagyunk... legalábbis a patkányoktól. - Eszébe jutott valami. 
- A szánkó! Elhúzlak az országútig!
- Mi? Húzni? Engem? Te?

Megan kénytelen volt magára, vagyis Doofusszal hagyni Tommyt a 
garázs kapujánál. A kisfiú szánkója a szemközti falba vert szögön lógott, az 
ásó, a kapa, meg a gereblye mellett.

A nő átrohant a szánkóhoz, ós anélkül, hogy letette volna a Mossberget, 
fél kézzel leakasztotta. Visszasietett Tommyhoz.
- De mami, túl nagy... túl nehéz vagyok már ahhoz, hogy húzzál!
- Talán most szánkóztatnálak először?
- Nem, de... akkor még kicsi voltam!
- Még most se vagy felnőtt, te nagyszájú!

Micsoda szerencse, hogy eszébe jutott a szánkó! Van egy óriási előnyöm 
ezekkel a mesterséges dögökkel szemben, gondolta. Anya vagyok, meg 
kell védenem a gyerekemet, és ez... Ez néha óriási erőt ad!

Kivitte a szánkót, felültette rá Tommyt. A gyerek cipős lába a 
keresztrúdhoz feszült. A gipszes lábfejére húzott gyapjú zokni teljesen 
átázott és félig megfagyott. Valahogy sikerült elhelyezkednie. Két kézzel 
kapaszkodott a szánkó oldalába, nem kellett tartani attól, hogy leesik 
menet közben.

Amíg Megan elhelyezte Tommyt a szánkón, Doofus idegesen körözött. 
Párszor beugrott a garázsba. Megan oda-odalesett, hogy mit talált. A 
patkányok nem mutatkoztak.

Megan felkapta a vaskos nylonkötelet, és azért imádkozott, hogy 
működjön a telefon. Áthúzta Tommyt a hosszú hátsó udvaron. A hó még 
nem volt mindenütt vastag, a szán talpa időnként megakadt a vékony 
réteg alatti fagyos földön. Szerencsére a vastagabb hóval borított 
részeken könnyen siklott; a nő ilyenkor úgy érezte, képes lesz eljutni az 
országútig.

Csak a szél ne fújna ennyire!
A bozót nem volt túl sűrű. A patkányok az őzek által kitaposott 

ösvényeket használták; talán tudatosan csinálták, mert így gyorsabban 
haladhattak. A kutya kitartóan haladt előre, mutatta a nyomozóknak, 
merre mentek a szökevények. A fák kopasz ágai szerencsére összefonód-
tak a magasban, így a talajra alig hullott hó. Az üldözők viszonylag 
könnyen jutottak előre.



Ben arra számított, hogy Max csaholni fog nyomkövetés közben. Cagney 
és Bogart filmjeiben mindig csaholnak a nyomozókutyák, ez a véreb 
azonban csak szuszogott, lihegett, és csak egyetlen egyszer ugatott fel.

Jó negyed mérfölddel hagyták maguk mögött a Biolomech kerítését. 
Kitartóan haladtak az egyenetlen talajon, az elemlámpák fénynyalábja 
által teremtett bizarr árnyak között. Bennek feltűnt valami. A patkányok 
nem ásták be magukat, nem készítettek vackot. Vajon miért nem? Ha 
egyszerűen el akartak volna bújni, akkor már az erdő szélén megtehették 
volna. De nem, ők továbbrohantak, nem álltak meg. Lehet, hogy 
kényelmesebb helyet kerestek maguknak? Az erdő nem felelt meg nekik? 
Érthető, hiszen sosem éltek a szabad ég alatt. Már az elődeik is laborató-
riumi patkányok voltak, egész eddigi életükben, ketrecben laktak, mindig 
elegendő enni- és innivalót kaptak. Okosak, piszok okosak, de az erdőben 
végük lenne. És ezzel ők is tisztában vannak.

Ben megértette a patkányok tervét. Valamilyen emberlakta helyre 
akartak eljutni. Valahová, ahol meleg van. Ebben a hidegben nem bírják 
túl sokáig, és ha nincs a közelben ház vagy valami hasonló, akkor...

A Cascade-farm!
Odáig biztos kibírják.
Ben úgy érezte, mintha áram járná át a testét. Felvillant előtte a csinos 

nő, akit a dzsipben látott. Gesztenye vörös haj, mandulaszínű szemek, 
porcelán finomságú bőr, néhány bájos szeplő. A kisfiú a hátsó ülésen, az 
egyik lába gipszben; kilenc- vagy tízéves lehetett. Bennek, amikor 
meglátta, a lánya, Melissa jutott róla az eszébe. Melissa, aki csak 
kilencéves volt, amikor elvesztette a rákkal vívott kemény csatát. A fiú 
ugyanolyan ártatlannak és sebezhetőnek látszott, mint egykor a kislánya. 
Ben számára éppen ez az ártatlanság és sebezhetőség tette elviselhetet-
lenné, hogy végig kellett néznie Melissa haldoklását.

A nő, meg a fia... Bent, amikor belesett a dzsipbe, irigység fogta el. 
Elképzelte, milyen harmonikus és békés lehet az életük, és eszébe jutott, 
milyen boldogan lehet élni egy szerencsétlenségektől megkímélt, 
szeretetteljes családban.

Most, ahogy a kutya és Hocker seriff-helyettes nyomában áttört a 
bozótoson, elkeseredett bizonyossággal tudta, hogy a patkányok - 
amelyek még jóval a havazás előtt szöktek meg a laboratóriumból -, csakis 
a Cascade-farmra mehettek. Ebben az irányban az a legközelebbi 
emberlakta hely.

A patkányok a farmra mentek... A család, amelyet úgy irigyelt, most 
halálos veszélybe került. Hogy is hívták őket? Lassiter.

Ben érezte, a dögök Lassiterékhez vonultak.
Acuff azt mondta, rosszindulatúak. Rendkívül rosszindulatúak. 

Oktalanul, esztelenül, démonikusan rosszindulatúak.
- Állj! Várjanak! Állj! - kiáltotta.

Hockner seriff-helyettes visszafogta Maxot, a kutatócsoport megállt egy 
szél tépázta fenyőkkel övezett kis tisztáson. Az emberek szájából és 
orrából kristályos felhőkben gomolygott elő a levegő. Mindannyian 
kérdően néztek Benre.
- Steve, menjen vissza a főkapuhoz. A furgont pakolja meg emberekkel, 
és menjenek a Cascade-farmra. Tudja, merre van? - rendelkezett Ben.
- Hogyne. A Black Oak Road melletti első farm.



- Adná az isten, hogy tévedjek, de biztos vagyok benne, hogy a 
patkányok oda mentek. Az az egyetlen, számukra még elérhető 
közelségben lévő meleg hely. Ha nem jutottak el oda, akkor elpusztulnak a 
viharban, de kétlem, hogy ilyen szerencsénk legyen.
- Megyek! - Steve megfordult és elsietett.
Ben a seriff-helyettesre nézett.
- Rendben, menjünk. És adja isten, hogy ne legyen igazam!

Hockner fogása meglazult Max pórázán. A kutya követte a szagnyomot.
Mire Megan a szánnal átevickélt a hosszú udvaron, és elért a veranda 

feljáratához, a szíve vadul vert, szinte már fájt, a torka kiszáradt a 
nehezen belélegzett jeges levegőtől. Vérmes reményei, hogy sikerül 
Tommyt kihúznia az országútig, megcsappantak. Ha nem tombolt volna 
vihar, talán könnyen elboldogul, de így nemcsak a fiú súlyával, hanem a 
heves szélrohamokkal is meg kellett küzdenie. Ráadásul a szánkót még 
nem készítették elő a szezonra, a talpát nem dörzsölték le, nem olajozták 
át, és az előző év óta rárakódott rozsda tovább nehezítette siklását.

Doofus nem tágított a szán mellől, bár vastag bundája ellenére ő is 
megszenvedte a vihart. Egész testében reszketett, a bundájára vastag 
hóréteg rakódott. A konyhaablakból kiszűrődő halvány, sárgás fényben, 
amely megvilágította a veranda lépcsőit, Megan jól látta a kutya nyakán 
és mellkasán keletkezett csillogó jégcsapokat.

Tommy szerencsére jobb állapotban volt, mint a kutya. Fejére húzta 
kapucniját, előrehajolt, leszegte a fejét, hogy ne érje az arcát a kavargó 
szél. De sem ő, sem Megan nem viseltek vastag, téli alsóneműt, és 
sínadrág helyett csak farmer volt rajtuk. A Black Oak Road még messze 
volt, a viharnak pedig mintha az lett volna a szándéka, hogy kiszippantja 
testükből a meleget.

Megan még mindig azért fohászkodott, hogy működjön a telefon.
Tommy felemelte a fejét, kifejezéstelen arccal nézett fel rá a kapucni 

árnyéka alól. A bömbölő szélben Megannek ordítania kellett. Rászólt 
Tommyra, maradjon kint (mintha képes lett volna felállni a szánkóról), 
megígérte, hogy siet és pár perc múlva visszatér, holott mindketten tud-
ták, hogy a házban bármi megtörténhet vele.

Megan a puskát szorongatva felsietett a veranda lépcsőin, és óvatosan 
kinyitotta a hátsó ajtót. A konyhában iszonyatos rendetlenség fogadta. A 
szekrényből kirángatták az élelmiszeres zacskókat, kiszaggatták őket, 
tartalmuk szétszóródott. Gabonapehely, cukor, liszt, keksz, sütik, száraz 
tészta mindenütt. Az élelmiszerek összekeveredtek a széttört üvegek 
szilánkjaival, a spagetti szósszal, az almamártással, az olajbogyóval, a 
savanyú uborkával és az almamártással.

A látvány, rémisztő volt, mert világosan utalt arra az eszelős dühre, ami 
a patkányokban forrt. Nem azért szaggattak szét mindent, mert élelmet 
kerestek. Ezek a teremtmények oly mértékben gyűlölték az emberi fajt, 
hogy már az is örömet okozott nekik, ha tönkretehették a holmijait. Úgy 
tivornyáztak a romok között a szemétben, ahogy az ősi mítoszokban a 
gonosz szellemek az általuk elpusztított helyeken.

Ezek a gonosz szellemek azonban az ember teremtményei voltak...
Milyen világ az, ahol az ember szörnyeket teremt magának? Vagy lehet, 

hogy ez mindig is így volt?



A hideg szél óriási erővel vágott be Megan mögött a konyhába. 
Lisztfelhő és miniatűr cukorszemcse-tornádó kavargott a helyiségben, ami 
magával ragadta a chips-törmeléket és a spagetti szálakat.

Megan elindult a telefon felé. A talpa alatt meg-meg-reccsentek az 
üvegszilánkok. A készülék a konyha távolabbi sarkában, a hűtőszekrény 
melletti falon függött. A nő a szeme sarkából háromszor is látta, hogy 
valami megmozdul a közelben, de amikor hirtelen arrafelé fordult, és 
lövésre emelte a puskát, kiderült, hogy vagy egy üres mazsolás doboz, 
vagy egy kekszes papír lebeg a kintről beáramló szélben.

Elérte a telefont, és leemelte a kagylót. Nem hallotta a jól ismert 
bugást. A telefon süket volt. Vagy a vihar, vagy a patkányok tették tönkre 
a vonalat.

Megan elkeseredetten visszatette a kagylót. Közben csendesedett a 
szél. A mozdulatlanná vált levegőben furcsa, de ismerős szag terjengett.  
Benzin? Nem, ez valami más. Mintha... gázolaj lenne.

Fűtőolaj!
Megan fejében egyszerre szólaltak meg a vészjelző szirénák.
Most, hogy a szél már nem süvített keresztül a szobán, Megan ráébredt, 

hogy a ház bűzlik a fűtőolaj füstjétől. A pincéből jöhetett. Lehet, hogy 
megsérült az olajtartály és a kazán közötti vezeték?

Besétált a csapdába. Ezek a patkánykülsejű démonok gonoszságukban 
még arra is képesek, hogy megsemmisítik a házat, ami menedéket nyújt a 
számukra. Megteszik, ha ez az ára annak, hogy végezzenek egy emberi 
lénnyel!

A nő egy lépést tett az ajtó felé, amikor a szellőző járaton keresztül 
meghallotta az alagsori kazán elektromos gyújtólángjának ismerős, puha, 
visszhangos kattanását. Az elektromos gyújtószikra belobbantotta a 
fűtőtekercset. A másodperc töredékével később, mielőtt a második lépésre 
ideje lett volna, bekövetkezett a robbanás.

Először Max és Hockner, majd Ben Parnell három embere, végül maga 
Ben is kiért az erdő északi szélére. A lejtős mező aljától úgy kétszáz 
lépésnyire megpillantották a Cascade-farmház halvány, a sűrű hóesésben 
alig kivehető fényeit.
- Tudtam - mondta Ben. - Odamentek.

A dzsipben látott nőre és gyerekre gondolt, és hirtelen szétáradt benne 
valami furcsa érzés. Felelősnek érezte magát értük, és nem csupán azért, 
mert a Biolomech biztonsági vezetője volt. Két éven át szenvedett, mert 
úgy gondolta, cserbenhagyta a kislányát, akit nem tudott megvédelmezni 
a rákkal szemben. Ésszel felfogta, hogy ez ostobaság, hiszen nem volt 
orvos, nem értett a gyógyításhoz, ám a szíve és a lelke mást súgott. 
Mindig is úgy gondolta, kötelessége segítenie másokon, ám ez az érzés 
most összekeveredett a Melissa halála miatti tehetetlenséggel.

Ben Parnell úgy érezte, segíteni kell annak a nőnek meg a kisfiának, a 
Cascade-farm minden lakójának. Segítenie kell, bármi áron!
- Gyerünk!

Hockner széthajtogatott egy könnyű takarót. Vékony, ám rendkívül jó 
hőszigetelő, az űrkorszak új terméke.
- Menjen előre - mondta, miközben letérdelt, és bebugyolálta Maxet. - A 
kutyámnak fel kell melegednie. Nem bírja sokáig a hideget. Pihenünk egy 
kicsit, aztán követjük magukat.



Ben biccentett és elindult. Kettőt lépett, amikor...  A ház felrobbant. 
Narancsvörös láng csapott a magasba. A lángot lökéshullám követte, meg 
valami olyan mély, fenyegető hang, amit inkább érezni lehetett, mint látni.  
A kitörő ablakokból tűznyelvek törtek elő, élénk zászlókként lobogtak a 
szélben.

A tűzzászlók pillanatok alatt ráborultak a falakra.
A padló felpúposodott, ledöntötte Meget a lábáról, majd visszasüllyedt a 

helyére. Az előredőlt, arccal a szakadt zacskókra és üvegszilánkokra 
zuhant. A tüdejéből kipréselődött a levegő, a robbanástól elvesztette a 
hallását. Szerencsére nem vesztette el az eszméletét és nem zavarodott 
össze; tisztán látta és világosan felfogta, hogy a lángok a falakat 
nyaldossák, rémisztő sebességgel terjednek. A tűz olyan volt, akár egy 
gonosz élőlény, amely el akarja őt vágni az ajtótól.

Feltérdelt, megállapította, hogy vérzik a tenyere. Az üvegszilánkok... 
Semmi komoly, de ahhoz elég mély a seb, hogy vérezzen és fájjon.

Fájjon? Elcsodálkozott. Nem érzett fájdalmat. Lehet, hogy sokkot 
kapott?

A jobbjával még mindig szorosan markolta a puskát. Talpra állt. A lába 
kicsit remegett, de botorkálva elindult az ajtó felé. Mind a négy falat 
lángok borították, a tűz átterjedt a mennyezetre. Még néhány pillanat, és a 
ház, lángoló selyemgubóvá válik...

Épp akkor támolygott ki a konyhaajtón, amikor mögötte kettévált a 
padló. A verandát alaposan megrongálta a robbanás, és a tető középtájon 
beroggyant. Megan éppen akkor lépett ki az udvarra, amikor megroppant 
az egyik oszlop, és a verandára rászakadt az előtető.

A ház összeroskadt, de az előtető leszakadásakor keletkező robaj 
mintha kirántotta volna Megan füléből a süketségdugót.

Tommyt a robbanás lökéshulláma levetette a szánról, és vagy odébb 
gurult, vagy odébb mászott, most mindenesetre húszlábnyira volt az égő 
háztól. Elterült a hóban; a labrador hűségesen őrizte. Megan odarohant, 
biztosra vette, hogy a gyerek megsérült, bár nem volt semmi, ami 
ráeshetett volna, a tűz sem érhetett el hozzá.
- Nincs semmi baj, minden rendben lesz, kicsim - mondta, de nem volt 
biztos benne, hogy a gyerek hallja a szavait. A szél süvöltése, a házat 
emésztő lángok ropogása elnyomott minden emberi hangot.

Magához ölelte a kisfiát, érezte testének melegét. Megkönnyebbülést és 
hálát érzett, és... iszonyatos dühöt. Dühös volt a patkányokra és azokra az 
emberekre is, akik megalkották ezeket a démonokat.

Volt idő, amikor úgy gondolta, hogy életében az a legfontosabb, hogy 
sikeres művész legyen. Azután összeházasodtak Jimmel, és azért 
küzdöttek, hogy felvirágoztassák a hirdetési ügynökséget. Akkoriban az 
anyagi siker számított a legfontosabbnak. Az után megtanulta, hogy az 
életben a család a legfontosabb, a férj és a feleség, a szülő és a gyerek 
közötti szeretetteljes kapcsolat és törődés. De itt, ebben a világban, 
valahol félúton mennyország és pokol között, úgy tűnt, legyőzhetetlen 
erők igyekeznek tönkretenni az emberek boldogságát. Betegség és halál 
választotta el egymástól azokat, akik szeretetben éltek; a háború, a 
bigottság és a nyomor terméke, az erőszak, a gyűlölet és az önzés 
mállasztotta szét a családokat. Volt, hogy családok tették tönkre magukat, 
mert tagjaik között eluralkodott a féltékenység, a kéjvágy és az irigység. Ő 



elvesztette Jimet, a családja felét, de legalább Tommy, és a férje emlékét 
őrző ház megmaradt neki.

Most ezt a házat is elvették tőle az ember által teremtett patkányszerű 
szörnyek, de azt nem hagyja, hogy bárki is elszakítsa tőle Tommyt!

Bosszút esküdött a patkányok ellen.
Segített Tommynak távolabb húzódni a háztól, ki a nyílt terepre, ahol a 

szél ereje és a hideg talán megvédheti a patkányoktól, majd elindult az 
udvar végében álló garázs felé.

Ott kell lenniük! Biztos nem ölték meg magukat!
Megrongálták a kazánt, felállították a neki szánt csapdát, aztán 

kimenekültek. A szabadban nem maradhattak, tehát - marad a garázs. 
Lehet, hogy alagutat ástak a két épület között. Már délután ideérhettek. 
Ennyi idő alatt felderíthették a terepet, és kiáshatták az átjárót. Nagyob-
bak és erősebbek voltak, mint a normális patkányok, a feladat nem 
jelenthetett túl nagy megerőltetést a számukra. Miközben ő meg Tommy a 
ház és a garázs, majd a garázs meg a ház között kínlódott, a patkányok 
egyszerűen végigrohantak az alagútjukon.

Megant nem pusztán a bosszúvágy hajtotta, amikor elindult, hogy 
kikergesse a garázsból a betolakodókat. Tudta, ez az épület az egyetlen 
hely, ahol átvészelhetik az éjszakát. A tenyere megsérült, fél kézzel nem 
húzhatta el a szánkót. Az átélt enyhe sokk valósággal kiszívta belőle az 
erőt. Azzal már korábban tisztában volt, hogy ereje végső határára ér, ha a 
hatvan mérföldes sebességgel száguldó szélben, jóval nulla fok alatti 
hidegben, kivonszolja a szánkót a Black Oak Roadig, ahol valószínűleg 
órákat kellett volna várnia egy arra tévedő kocsira. Ennek ellenére talán 
sikerült volna a dolog, ám így...? Nem, így nem képes rá. Tommy se bírná.

Itt kell maradniuk a farmon. A ház felrobbant, csak a garázs ép. A 
garázs, ami pillanatnyilag a patkányoké.

Megan tudta, ahhoz, hogy a fiával együtt életben maradjon, ki kell űznie 
onnan a dögöket. Abban, hogy valaki észreveszi a lángokat, nem is 
reménykedhetett. A farm távol volt az úttól, a hóvihar és az éjszaka 
függönye pedig eltakarta a fényt. Senki sem látja meg a tüzet.

A garázs ajtajához érve megtorpant. A villanykörte még mindig égett, 
de az árnyékok elmélyültek.

Megan, miközben a háta mögött narancsvörös fénnyel izzott a háza, 
belépett a démonok búvóhelyére.

Ben Parnell bosszúsan látta, hogy a lejtős mezőn kanyargós vízelvezető 
árkok akadályt képeznek. A hóförgeteg szinte teljesen elvakította, csak 
akkor vette észre a lába előtt húzódó árkot, amikor beleesett. Tudta, ha 
tovább erőlteti ezt az iramot, az emberei nem ússzák meg a kalandot 
ficam vagy lábtörés nélkül. Nem tehetett mást, nagyobb óvatossággal, 
lassabban haladt tovább, pedig űzte, hajtotta a kötelességtudat, hogy 
segítsen azokon, akik talán ott vannak, abban a lángoló házban.

Erezte, hogy a tüzet a patkányok okozták. Azt nem tudta, miért és 
hogyan, de ez nem lehetett a véletlen műve. Az agyában iszonyatos képek 
kergették egymást; megjelent előtte a nő meg a fiú patkány rágta, lángoló 
teteme.

Megan rettenetesen félt, de az ilyen félelem nem gyengíti, inkább erősíti 
az embert, eltökéltebbé teszi. A sarokba szorított patkány megdermed a 



félelemtől; de a sarokba szorított ember - főként, ha nő és anya - nem 
könnyű zsákmány.

Besétált a garázs közepéig, megállt a dzsip előtt. Körbenézett. Fekete 
árnyékok a déli fal mentén, a szénapadlás, a hatalmas, rég nem használt 
etetővályú az észak-keleti sarokban. Erezte a patkányok jelenlétét, és azt 
is, hogy őt figyelik.

Addig, amíg nála van a fegyver, nem jönnek elő. Amíg rejtőzködnek, 
addig nem lehet lelőni őket. Valahogy ki kell csalni a dögöket a 
fedezékükből.

Valahogy... De hogyan? Ahhoz túl okosak, hogy beugorjanak az étel 
trükknek.

És ha csak úgy, félig-meddig vaktában lőne egy párat? Talán telibe 
trafál egyet-kettőt.

Lassan elindult, egyre jobban eltávolodott az ajtótól. Elhaladt az egykor 
állatok tartására használt bokszok mellett, belesett a sarkokba. Kicsi, piros 
parazsakat keresett. - Biztos, hogy egy-két dög itt, a bokszokban bújt 
meg!

Nem látta az ellenséget. Elindult vissza, a kapu felé. Menet közben 
golyót eresztett három bokszba. Bumm! Bumm! Bumm! Mindegyik 
lövésnél méteres tűzcsóva lövellt ki a fegyver csövéből. A harmadik bumm 
után, a következő bokszból két visító patkány rohant elő. A dzsip felé 
futottak. Megan utánuk küldött két golyót. Mindkét lövése talált. A döglött 
állatok úgy emelkedtek fel a levegőbe, mint rongylabdák tájfun idején.

Öt lövés. Kiürült a Mossberg tára. Megan sérült bal kezével a zsebébe 
nyúlt. Felszisszent a fájdalomtól, de előkotorta a négy töltényt. Töltött. 
Éppen az utolsó töltényt lökte helyre, amikor éles rikoltást hallott a háta 
mögül. Megfordult. Hat hatalmas, fehér, torz koponyájú patkány rontott rá.

A hat közül négy futás közben rájött, hogy nem elég gyorsak, már nem 
érhetik el időben a prédát. Irányt váltottak, berohantak a dzsip alá. A 
maradék kettő támadott, Megan pedig kétszer lőtt.

Már csak négy szörny maradt életben.
Megan a dzsiphez rohant, fél térdre ereszkedett. Látta, a négy állat 

kiszáguld a kocsi alól, és az etetővályú felé tart. Újabb lövés, aztán még 
egy. A négy patkány eltűnt a vályú alatt.

Kiürült a puska, Megan mégis megrántotta a ravaszt. Abban 
reménykedett, rosszul számolt.

A puska valahogy egészen más hangot ad ki, ha üres a tára... A 
patkányok vagy tisztában voltak az ártalmatlan kattanás jelentésével, 
vagy tudták, Megan hány töltényt használt el, mert előmerészkedtek. A 
poros villanykörte halvány fényében négy alak jelent meg.

Megan fogást váltott a fegyveren, a csövét szorította, valahogy úgy 
tartotta, mint a baseball ütőt szokás. Megpróbált megfeledkezni a bal 
tenyerébe nyilalló fájdalomról. A feje fölé emelte a puskát.

A patkányok lassan közeledtek, aztán megnőtt a bátorságuk.
Megan hátralesett; olyan érzése támadt, mintha tucatnyi dög venné 

körül. De nem, „csak" négyen voltak. Négyen... Ennyi erővel akár ezren is 
lehettek volna. Megan érezte, csak eggyel végezhet, a másik három le 
fogja gyűrni őt. Belekapnak a lábába, ledöntik a földre, aztán harapják, 
ahol érik. Eljutnak a torkához, az arcához... 

Négy döggel nem tud elbánni.



A nyitott kapura nézett, de tudta, ha most elhajítja a puskát, hogy 
kirohanjon a kegyetlen tél kínálta biztonságba, nem érne el a kijáratig. A 
patkányok utolérnék.

A dögök mintha megérezték volna a préda sebezhetőségét. Furcsán, 
diadalmasan vinnyogtak. Felemelték nevetséges, deformált fejüket, 
beleszimatoltak a levegőbe, vastag farkukkal a padlót csapkodták, aztán 
szinte egyszerre, visítani kezdtek. Megan még sosem hallott ilyen metsző 
hangot.

Aztán... elindultak.
Megan tudta, nem juthat el a kapuig, mégis megpróbálta. Ha a dögök 

végeznek vele, akkor Tommy egyedül marad. Törött lábbal, segítség 
nélkül, a dermesztően hideg éjszakában. Reggelre megfagy, de az is lehet, 
hogy a patkányok kimerészkednek hozzá. Akkor pedig...

Hátat fordított a fenyegetően közeledő falkának, és a kijárat felé rohant. 
Döbbenten megtorpant. A kapu keretében, az égő ház fénytömege előtt 
egy ember sötét sziluettje jelent meg. Egy férfi. A kezében revolver.
- Félre!

Megan oldalra vetette magát. Az idegen négyszer lőtt, de csak az egyik 
patkányt szedte le. A másik három beviharzott a vályú alá.

A férfi Meganhez sietett. A nő felnézett rá. Irhagalléros repülős dzseki és 
sísapka. Felismerte. Ezzel az emberrel beszélgetett a torlasznál.
- Jól van, Mrs. Lassiter?

Megan mintha nem hallotta volna a kérdést.
- Hányan vannak? - zihálta. - Négyet megöltem, maga eggyel végzett. 
Hány van még?
- Nyolc szökött meg.
- Szóval csak ez a három maradt?
- Igen. Hé, magának vérzik a keze! Biztos, hogy...
- Azt hiszem, alagutat ástak a garázs és a ház között - mondta sürgetően 
Megan. - A lejárat a vályú alatt lehet. - Összeszorított fogai között szűrte a 
szót, olyan dühvel, ami még őt is meglepte. - Gonoszak, irtózatosak, 
szörnyetegek! Végezni akarok velük! Fizessenek meg azért, mert elvették 
a házamat, mert fenyegették Tommyt! De hogy kapjuk el őket, amíg lent 
vannak a föld alatt?

Ben kifelé mutatott; egy teherautó érkezett a feljáróra.
- Amikor észrevettük, hogy eltűntek, azt is számításba vettük, hogy 
esetleg földalatti vájatokba vagy alagutakba kell utánuk menni. Úgyhogy 
többek között van nálunk egy olyan eszköz is, amivel gázt lehet pumpálni 
a járatokba.
- Azt akarom, hogy megdögöljenek - mondta a nő.
Megrémült a hangjából áradó tiszta gyűlölettől.

A teherautó hátuljából férfiak ugráltak le. Elindultak a garázs felé. 
Elemlámpájuk fényében hópelyhek és pernyeszemcsék táncoltak.
- Gázt! - kiáltott ki a sísapkás férfi.
Az egyik férfi bólintott.

Megan reszketett a haragtól és a félelemtől, aminek eddig nem adhatta 
át magát. Ölni akart, de inkább kiment, hogy megkeresse a fiát.

Megan, Tommy és Doofus a teherautó vezetőfülkéjének biztonságos 
melegében húzódtak meg, miközben a Biolomech munkatársai nekiláttak, 



hogy megszabaduljanak az utolsó szörnyektől. A kisfiú reszketett az anyja 
ölelésében, pedig a meleg levegő már felolvasztotta dermedt tagjait. 
Doofust nagyobb érzelmi rugalmassággal áldotta meg a természet, neki 
nem volt képzelőereje, nem kínozták sötét gondolatok. Biztonságban 
érezte magát, és elaludt.

A Biolomech emberei ugyan nem hitték, hogy a patkányok az alagúton 
át visszamentek a romos házba, de kordont állítottak a még mindig égő 
romok köré, készen arra, hogy megöljenek bármilyen élőlényt, ami 
előbukkan a pokoli házból.

Ben Parnell többször is a teherautóhoz ment, ilyenkor Megan letekerte 
az ablakot, a férfi pedig beszámolt az eseményekről.

 A férfiak gázálarcot vettek fel, amikor halálos gázt pumpáltak a 
patkányok építette alagútba, amely valóban a vályú alatt kezdődött.
- Jó nagy adagot kapnak - mesélte Parnell egyik látogatása során. - Elég 
ahhoz is, hogy tízszer akkora járatot is kitisztítson, mint amekkorát 
építhettek. Utána ki kell ásnunk az alagutat. Mindenképpen megkeressük 
a tetemeket. Nem nehéz feladat. Biztos, hogy nem ástak nagyon mélyre. 
Nem pazarolták ilyesmire az erejüket. Szóval... Nekünk se kell mélyre 
hatolnunk. A garázsnál kezdjük, és fokozatosan haladunk a ház felé.
- És ha nem kerülnek elő?
- Előkerülnek. Ebben biztos lehet.

Megan szerette volna gyűlölni ezeket az embereket, különösen Parnellt, 
mert ő irányította a csapatot, és mert ő volt az, aki a hatalmat képviselte, 
akin kitölthette volna a mérgét. Ám nehezére esett nyers hangon beszélni 
vele; nyilvánvaló volt, hogy a férfi őszintén aggódik érte és Tommyért. Rá 
kellett ébrednie, hogy nem ezek a férfiak felelősek azért, hogy 
megszülettek a szörnyetegek, és azért sem, hogy megszökhettek. Ezek 
csak a rendcsinálók, átlagos honpolgárok, akik, mint már annyiszor a tör-
ténelem során, akkor jelennek meg, amikor el kell takarítani a nagyfejűek 
után visszamaradt szemetet. Átlagos polgárok, akik utolsó csepp vérükig 
kitartanak a háborúkban, hogy végre béke legyen a világban, hétköznapi 
emberek, akiknek az adója, munkája és önfeláldozása teszi lehetővé a 
civilizáció fejlődését - amelyért aztán a politikusok aratják le a diadalt.

Mélyen megrendítette Parnell őszinte együttérzése és megértése, 
amiről akkor tett tanúbizonyságot, amikor megtudta, hogy Jim halott, és ő 
egyedül neveli Tommyt. A férfi úgy beszélt a magányról, veszteségről és 
hiányról, mint aki maga is megtapasztalta ezeket az érzéseket.
- Ismertem egyszer egy asszonyt - mondta jelentőségteljesen, és behajolt 
a nyitott ablakon -, akinek rákban
halt meg az egy szem kislánya, és annyira összetörte a gyász, hogy az 
egész életét meg kellett változtatnia. Már arra is képtelen volt, hogy 
ránézzen a férjére, pedig az nagyon szerette őt, de mert közösen élték át 
a lányuk betegségét és elvesztését - érti ugye -, szóval valahányszor 
ránézett a férjére... szóval mindannyiszor újra látta a kislányukat... és újra 
felidéződött benne a gyerek szenvedése. Szóval... válás, új város, új 
állam... az asszony számára ez volt az egyetlen lehetséges megoldás, bár 
nagyon drasztikus. De maga, látom jobban megbirkózott a gyásszal, Mrs. 
Lassiter. Tudom, hogy mennyire nehéz lehetett magának ezekben az 
években, de talán erőt meríthet abból, ha tudja, hogy vannak olyanok is, 
akikben nincs meg a maga ereje. Számukra sokkal nehezebb az élet.



Tizenegy óra után tíz perccel, miután a garázs és a ház romjai közötti 
udvar háromnegyedét feltúrták, megtalálták a három patkánytetemet. A 
garázs padlóján egymás mellé fektették őket, a másik öt mellé.

Ben Parnell a teherautóhoz ment.
- Gondoltam, talán szeretné megnézni őket - hogy a saját szemével lássa, 
hogy mind a nyolc megdöglött.
- Szeretném - mondta. - Igen. Akkor biztonságban érezném magam.

Megan és Tommy kikászálódtak a kocsiból.
- Igen - mondta a fiú -, én is szeretném látni őket. Azt hitték, hogy 
csapdába csaltak minket, de épp fordítva történt. - Az anyjára nézett. - 
Amíg mi itt vagyunk egymásnak, minden rosszból ki tudunk mászni, igaz?
- De még mennyire! - felelte Megan.

Parnell ölben vitte a fáradt gyereket a pajtához.
A szél nyers erővel vágott Megan arcába. A kabátja zsebébe dugta a 

kezét. Megkönnyebbült. Legalább egy kis időre nem egyedül kellett 
cipelnie a terheket.

Tommy a válla fölött visszanézett.
- Te és én, mami.
- De még mennyire! - ismételte a nő. Elmosolyodott. Az volt az érzése, 
hogy a kalitka ajtaja, amit eddig nem is vett észre, most végre kinyílt. 
Megnyílt előttük az út a szabadság felé.

John Coyne - A Szökés

A fiam aludt. Mozdulatlanul aludt - úgy tűnt, nem is lélegzik -, én meg 
többször is átnyúltam a kocsi sötét első ülésére, hogy érezzem meleg 
lélegzetét a tenyeremen. Attól rettegtem, hogy ott és akkor hal meg, egy 
elhagyatott virginiai országúton, mindazok után, amit megtettem azért, 
hogy elrabolhassam az anyjától.

Hajnali három volt, de még mindig aludt. Akkor sem ébredt fel, amikor a 
kiságya fölé hajoltam, gyengéden beburkoltam a gyapjútakarójába, és a 
karomba vettem. A súlya majdnem fellökött, ott, a sötét szobában. Nem az 
a nyolc kiló, arra számítottam. A félelem súlya volt óriási, hogy kiveszem 
az ágyikójából, hogy elviszem az anyjától.

Övé lehetett a ház, mindenem, amit még a házasságunk előtt 
szereztem. De a fiam nem lehet az övé. Timmy az enyém, most és 
mindörökké. Ezt már akkor megmondtam neki, amikor elhagytam.

Gondolom más lett volna, ha lányom van. Lynne lányt várt. - A fiúkról 
semmit sem tudok - mondta, mikor terhes lett.

Ha lányunk születik, rögtön az elejétől fogva minden sokkal könnyebb 
lett volna. A nők ismerik a lányokat. Én meg boldogan megelégedtem 
volna a láthatási jogommal. De a fiúk az apjukhoz tartoznak. Így 
gondolom, és meg is mondtam neki. Megmondtam a bírónak is. 
Elmondtam mindenkinek. Ez így helyes, akármit mond is a törvény.

Az anyja bolondnak nevezett. Azután Lynne jóformán látnom sem 
engedte a gyereket. Azt mondta, nincs hozzá jogom, azok után, amiken 
miattam keresztül kellett mennie.

Oké, elismerem, ebben igaza volt. Kicsit kiborultam, mikor rám rontott a 
hírrel. Tudják, azt hitte, hogy annál csodálatosabb, nagyszerűbb dolog, 



minthogy terhes lett, nincs is. Aznap hívott fel a munkahelyemen, amikor 
kiraktak a TGRA-ból.

McClintock épp akkor lépett be az irodának csúfolt, üvegfalú dobozba, 
és megmondta. A szövetségi költségvetést lecsökkentették, nem lesz több 
pénz a napenergia-kutatásunkra. A mi részlegünktől vonták meg elsőnek a 
támogatást. Bob nagyon sajnálta, meg minden. Naná! De nem ő lett 
munkanélküli. Kicsit megvadultam, hogyne, hisz fogalmam sem volt, hol 
fogok munkát kapni. Az biztos, hogy Washingtonban nem, addig semmi 
esetre sem, amíg a republikánusok vannak hatalmon.

Szóval nem voltam a megfelelő hangulatban ahhoz, hogy Lynne 
bejelentését annak rendje s módja szerint fogadjam. Néhányan 
elmentünk, és berúgtunk. Elismerem. Ezt mondtam a bírónak is. És amikor 
hazaértem, ott várt az asszony, vigyorgott és azt mondta: - Na, Nelson, 
úgy látszik mégsem vaktölténnyel lövöldöztél.

Persze hogy káromkodtam, és eltörtem a kedvenc vázáját. Meg ilyenek. 
És sajnálom, hogy megtettem. De ez inkább azért volt, mert piszkálódott, 
nem pedig azért, mert gyereket várt. Tudják, azt hiszem én is akartam 
gyereket. De erről sosem beszéltünk. De az égre, hát hat év után már nem 
is igen jut ilyesmi az ember eszébe, úgy értve, hogy ki a soros. Valahogy 
kevésbé óvatos már az ember. Eszembe sem jutott, hogy velem is 
megtörténhet. Már úgy értem, hogy nekem is lehetne családom.

A műszerfal órájára néztem, láttam, hogy hamarosan meg kell állnom. A 
babát 3:00 kor kell megetetni. Ezt abból a baba-naplóból tudtam, amibe 
Lynne jegyezte fel az etetési időpontokat. Azt is magammal hoztam, az 
övembe csúsztattam még mielőtt lehajoltam volna, hogy kiemeljem a 
fiamat az ágyából. Mikor felemeltem, belefordult a karomba. Mintha 
hirtelen tudta volna, hogy a jó öreg papa kezében van.

Visszatartott lélegzettel hallgatóztam. Lynne alig pár méterre, a fal 
túloldalán feküdt. De soha nem hallott meg semmit. Én voltam az, aki 
mindig is meghallottam Timmyt. Ha csak megfordult az ágyában, én már 
meghallottam. Akármilyen fáradt is voltam, én keltem fel hozzá az éjszaka 
kellős közepén. Az első pár hét után Lynne közölte, hogy ő nem bírja. 
Képtelen működni, ha nem alussza ki a maga kilenc óráját. Szegény 
Timmy, gondoltam. Meg kellett tanulnia együtt aludni a pisis pelenkával.

Nos, azoknak az időknek már vége, mondtam magamban. Most már a 
papájával van. Mindörökre. És én tudtam, hogyan kell törődni vele, mire 
van szüksége.

Csodás érzés volt a karjaimban tartani. Nem foghattam, nem láthattam 
október óta. Még nyolc hetes sem volt, mikor elköltöztem otthonról. Egy 
óra volt, és mindannyian kiabáltunk: a baba, Lynne és én. Ostobaság volt 
az éjszaka közepén veszekedni, azért ordítozni vele, mert vissza akar 
menni, dolgozni, olyasmiket vágni a fejéhez, hogy a szülés óta olyan, mint 
egy kövér tehén. Ő meg azért üvöltözött, hogy nincs munkám, hogy 
elmerülök az önsajnálatban, és semmit nem segítek a baba körül. - Ki 
fognak lakoltatni, Nelson. Hát nem vagy képes megérteni? És nem fogom 
megint a szüleimtől elkérni a házvásárlási részletet.

Nem tudom, mi volt a baj közöttünk, de úgy látszott, hogy már csak 
veszekedni tudunk éjjelente. Próbáltam azt mondani, hogy csak a 
napközben felgyülemlett feszültség miatt, meg hogy mennyire rohadtul 



sértettek vagyunk mind a ketten, és ennek valahogy, valamikor ki kell tör-
nie, és ez nálunk éjjel, Timmy etetésekor történik meg.

A hintaszékben ültem, és azon igyekeztem, hogy elfogadtassam vele a 
cumisüveget, ő viszont csak bőgött, egész vörös volt az arcocskája, 
kétségbeesetten kapkodott levegő után, mint aki mindjárt megfullad. 
Állandóan az járt az eszembe: itt fog meghalni, rajtam fekve. Nagyon 
sokat aggódtam. Lynne nem bírta abbahagyni. Egyre csak a lakásvásárlási 
részletről beszélt, meg arról, hogy szerezzek már munkát. Fel-alá járkált a 
gyerekszobában, és arról papolt, hogy bezzeg más férfiak miket csinálnak. 
- Láthattad, hogy meddig tartott Logannak munkát találnia! Egyenesen 
Chattanoogába ment, és a TVA azonnal alkalmazta. Nekem ne mondd, 
hogy nem találsz állást magadnak. Az újságok is tele vannak 
álláshirdetésekkel, de te nem vagy hajlandó alább adni, csak olyasmi kell, 
ami megfelel a rohadt végzettségednek. Te jó isten! - És csak járkált, és 
lamentált, és közben pakolászott. Mindig rendezkedett, ha rájött a 
bolondóra. Ez volt a mániája.

Csak odacsaptam.
Nem vertem meg vagy ilyesmi. Egyszerűen letettem Timet - még mindig 

ordított -, felálltam, és odamentem hozzá. Felnézett, és azt hiszem 
megijedt, miután mindenért engem okolt, és a baba sírását is túlüvöltötte: 
- Még a saját kölyködet sem tudod megetetni?

Egy szót se szóltam, csak a kezébe nyomtam Timmyt. Visszamentem a 
szobánkba, felöltöztem, az edzőtáskámba begyűrtem pár ruhadarabot, és 
kimentem a házból. Még akkor is hallatszott Timmy sírása. Soha nem 
hallottam még ilyen hangerővel gyereket üvölteni. Valahol tulajdonképpen 
büszke is voltam rá.

Tudom, hogy Lynne nem hallotta, hogy elmentem. Ő maga is ezt 
mondta. Furikáztam egy darabig, megálltam egy éjjel-nappal nyitva tartó 
étkezdénél, bekaptam valamit, aztán felhívtam Stant - a D. C. 
belvárosában lakott -, és megkérdeztem, hogy egy éjszakára 
meghúzhatom-e magam nála.
- Mi történt? - kérdezte, és igyekezett felébredni. - Valami baj van?
- Elhagytam a családomat - feleltem. De ez nem volt igaz. Lynne-t 
hagytam el. Timmyt nem. Ezt már akkor tudtam, amikor Lynne kezébe 
tettem Timmyt. Soha nem hagynám el a fiamat. Soha. És most már 
mindenki tudja.

 Azon az éjjelen, két hónappal később, a sötét konyhában, a 
gyerekemmel a kezemben a kijárat felé óvakodva megálltam a hűtő előtt, 
és kivettem a cumisüvegeket... Jó érzés volt tudni, hogy nem estem 
pánikba. Csak az első huszonnégy órán kell túlesni, mondtam magamnak. 
Utána már pontosan fogom tudni az etetési szokásait. Elkezdhetem a saját 
etetési feljegyzéseimet, és tudni fogom, hogy hány deci keveréket kapott.

Átnyúltam, megérintettem zömök testét, erre felsírt.
Hirtelen felébredt az első ülésen, és éhesen bömbölni kezdett. A 

gyapjútakaró alatt éreztem pizsamáján a meleg nedvességet. Tisztába kell 
tenni. Voltak pelenkáim. A Rockeville Pike-nál megálltam a Toys R Us-nál, 
és most a csomagtartóm tele volt eldobható pelusokkal, műanyag 
cumisüvegekkel, tápszeres dobozokkal, egy utazókosárral és játékokkal. 
Korábban a patikában vettem Tylenolt, törlőkendőket, Desitint, 



vattalabdacsokat, egyszóval mindazt, amit Lynne szép rendben a pólyázó 
asztal feletti polcon tárolt.

Mindenért a közös Mastercardunkkal fizettem. Tudtam, hogy többet 
nem használhatom. Elértem a hitelhatárt, és ha majd Lynne és a 
rendőrség rájön, hogy miből finanszíroztam a menekülésemet, a 
középnyugati államok összes zsaruja ezt a számot fogja keresni.

Mostantól csak készpénzzel fizethetek, és kerülnöm kell a fizetős 
sztrádákat is. Maradnak a másodrendű országutak, és mozognom kell, 
nem állhatok meg, csak ha már elértem Észak-Karolinát. A hegyekben már 
nem lehet semmi gond. Blowing Rockban nem kell attól félnem, hogy 
Lynne utánam jön. És a rendőrségtől sem kell tartanom.

A rendőrök miatt amúgy sem aggódtam különösebben. Lynne nem elég 
okos hozzá. Azt fogja mondani, hogy elvittem Timmyt. Ennyi elég is lesz 
neki. Családi ügy. A válóperes bíróságra tartozik. A zsaruknak van elég 
gondjuk, nem fognak nagy ügyet csinálni abból, hogy egy papa elviszi a 
fiát. Tetejében ők is férfiak. Megértik. A gyerek nincs veszélyben, akkor 
nem, ha az apjával van.

A Kramer kontra Kramer ezt már bebizonyította. Meg a Hétköznapi 
emberek. Ezekben a filmekben az apák voltak, akik kitartottak, mikor a 
dolgok nehézre fordultak; a papák vigyáztak a gyerekeikre, mikor az 
anyjuk lelépett. Hatalmas ostobaság, hogy az anyák a legjobb szülők. Ezt 
el is mondtam annak a bírónak. De rögtön tudtam, hogy semmi esélyem, 
ennél nem, mert ő is nő volt. Felejtsük el. Nem lesz fellebbezés. Nem 
szórjuk ki az ablakon a pénzt. Látszatra minden ellenem szólt. És miután 
az a bíró megtudta, hogy megütöttem Lynne-t semmi esélyem sem volt 
arra, hogy nekem ítéljék a gyereket.

Hát találjanak meg, ha tudnak. Csak keressenek. Lehet, hogy kerülő 
utakon kell mennem, és etetéskor meg kell állni, de még így is napkelte 
előtt kétszáz mérföldre leszek Rockville-től. Estére már eltűnök a Great 
Smokeys hegyei között, egy olyan kis lukban leszünk, amelyeket nem 
szokás feltüntetni a térképeken.

A kocsi nagyot zökkent, a baba felsírt, kitárta karjait, összeszorította 
apró öklöcskéit.
- Jól van fiam, hallak - mondtam nagy szeretettel, levettem a gázt, és 
egyik kezemmel előrenyúltam, és a sporttáskámban keresgélni kezdtem 
az egyik üveget. Később
majd tisztába teszem, amikor találok parkolásra alkalmas helyet. De itt, a 
semmi közepén, az út mentén nem akartam megállni. Csak magamra 
hoznám a bajt. Rájöttem, hogy
egy férfi, még ha apa is, azonnal gyanús lesz, ha egyedül utazik egy 
kisbabával.

A legutolsó útjelző szerint Warrenton tíz mérföldre volt. A városban 
megállhatok tankolni. Tele tankkal egyhuzamban eljuthatok az észak-
karolinai hegyekig.
- Mikor majd nagyobb leszel Timmy, együtt fogunk horgászni, járni a 
hegyekbe. Meg vadvízi evezésre menni. Na, hogy tetszik az ötlet? - 
igyekeztem túlkiabálni a sírását.

A cumisüveg hideg volt. Jó lenne tudni, hogy Lynne még most is 
felmelegíti-e. Emlékszem, azokban az első hetekben kétóránként kellett 
felkelni, kirohanni a konyhába, kivenni az üveget a hűtőből és 



megmelegíteni, miközben a baba bömbölt az éhségtől. Az első hetekben 
mind a ketten felkeltünk. Kialakítottuk a munkamegosztást. Még félig 
aludtunk, Lynne tette tisztába a gyereket, én megmelegítettem az üveget. 
Aztán Lynne a hintaszékben magához vette Timmyt, és megetette. Először 
mindig a csuklóján ellenőrizte a tej hőfokát, mintha nem hinne nekem, 
mikor azt állítom, hogy a tápszer nem forró. Ez is egyike volt a bajainknak.

Én meg ott álltam, ós néztem őket, mint egy idegen, betolakodó.  
Azokban az első hetekben Timmy egyáltalán nem látszott élőlénynek. 
Állandóan azt kérdeztem magamtól: honnan került ez ide? Mintha tényleg 
egy ET lett volna.
- Jól van fiam, máris itt van. - Egyik kezemmel a kormányt fogtam, a 
másikkal betoltam a szájába az üveg cumiját. Azonnal fuldokolni kezdett, a 
tápszer kicsorgott a szája szélén. Jóságos ég! A fékbe tapostam, 
legurultam a füves útpadkára, és megálltam. Egyik kezemmel lefogtam 
Timmyt. Apró teste reszketett a sírástól a tenyerem alatt.

Átcsúsztam az utas ülésre, és felemeltem a fiamat. - Kérlek kicsim, 
maradj csöndben. Csst. - Szorosan magamhoz öleltem. Éhes volt és fázott. 
Nem csoda, ha bömböl. - Sajnálom, Timmy. Sajnálom. De hamarosan 
minden rendbe jön. Békében ós nyugalomban leszünk.

Letettem az ülésre, lehámoztam róla a takarókat, a rugdalózót, és a 
pelenkát. Felkapcsoltam a belső világítást. Olyan gyorsan dolgoztam, 
mintha időzített bomba lenne, lemeztelenítettem. Vörös arcocskája 
eltorzult, mintha fájdalmai lennének. Tudtam, hogy nem tudja, ki vagyok. 
Olvastam, hogy a csecsemők szagról és érintésről ismerik fel a szüleiket. 
Én meg az eddigi élete felét, két hónapot távol töltöttem tőle. Mit 
gondolhat, ki vagyok? Fog ebből emlékezni valamire? Az éjszakai 
menekülésre?

Tovább suttogtam neki, apró, reszkető teste fölé hajoltam, kicseréltem a 
pelenkáját. Csak akkor hallottam meg a megyei rendőrt, mikor 
bekocogtatott az ablakon, és az elemlámpájával az arcomba világított, 
mintha valami perverz állat lennék. 

Az ajtót nem zártam be; mikor észrevette a meztelen csecsemőt, 
kirántotta az ajtót, és a szolgálati fegyverét az arcomba tolta.
- Mi a francot csinál? - üvöltötte.

Timmy visított, én felemeltem, és halkan válaszoltam, hogy ne 
idegesítsem tovább a gyereket. - Az enyém. A fiam.
- Mit csinál? - kérdezte újra, de mér visszavett a hangerőből. Már nem 
tudta, mit kellene tennie.

Mielőtt még egy szót szólhatott volna, gyorsan beszélni kezdtem. - 
Egyszerűen tisztába teszem - suttogtam. Megmondtam, hogy a kicsi 
felébredt, most tisztába kell tenni, és meg kell etetni. - Magának van 
gyereke? - kérdeztem kedvesen. ,

A pasas biccentett, de még mindig Timmyt nézte. Én meg folytattam a 
pelenkázást, mintha meg kellene mutatnom a zsarunak, hogy tudom, mit 
csinálok.
- Tudja, hogy van az, amikor meg kell őket etetni. Még csak négy 
hónapos. A feleségem...
- Hol van? - kérdezte gyorsan a zsaru, mint aki most veszi észre, hogy itt 
nincs. Nagydarab déli fiú volt, határozott, fiatal vonásokkal.



Befejeztem a pelenkázást, a kezembe vettem a Desis-tint, és felnéztem 
a zsarura. - Meghalt. A szüléskor. Császározták, és komplikációk léptek fel. 
A baba koraszülött - az első, és Sue, a feleségem... - elnéztem a semmibe.
- Jaj, ember! - mondta, és szinte kiszaladt belőle a levegő. - Huhh, ez 
kemény dolog... - Abbahagyta, nem tudta, mit is mondhatna. Akkor már 
tudtam, hogy biztonságban vagyok. Lynne nem fordult a rendőrséghez, 
nem rendelték el a letartóztatásomat, nem keresik az eltűnt gyereket. Az 
is az eszembe jutott, hogy talán észre sem vette, hogy Timmy nincs 
otthon. Kicsit kényelmetlenül éreztem magam, mikor elképzeltem, milyen 
lesz, ha bemegy a gyerekszobába, és meglátja az üres ágyacskát.
Se Timmy, se takaró. Először ki lesz borulva, mert nem fogja tudni, hogy 
mi történt. Aztán ha egy kicsit elgondolkodik, rá fog jönni, hogy én vagyok 
a dolgok mögött, nem pedig egy őrült gyerekrabló.
- Vigyázzon magára - mondta közben a zsaru, és hátrálni kezdett. 
Kikapcsolta a zseblámpáját, és láthatólag zavarban volt attól, hogy 
megzavart, és attól, amit meséltem neki.
- Segíthetnék valamiben esetleg?
- Köszönöm, de semmiben. - Timmy már szárazban volt, és becsavartam 
a kék takarójába. A tenyeremet a feje és a teste alá csúsztattam, és alvó 
fiamat a mellemhez szorítottam.

Ennyi bizonyíték elég volt ennek a zsarunak, láthatta, hogy az alvó 
gyerek hozzám bújik. A sapkájához emelte az ujját, és a kocsijához sietett. 
Intettem, igyekeztem barátságos lenni, és arra gondoltam, mit fog majd 
gondolni, mikor meghallja, hogy egy kisfiú eltűnt a marylandi Rock-ville-
ből.

Tudni fogja, hogy én voltam az, hogy szó sincs szülés közben meghalt 
mamáról. Cseppnyi elégedettség töltött el, hogy milyen könnyen 
kitaláltam ezt a történetet. Egyre inkább hittem benne, hogy 
megúszhatom. A gyerekrablás gondolata, az, hogy Timmyt elveszem 
Lynne-tól, ijesztőbb volt, mint a valóság. A kicsi remekül megvolt velem.

És ekkor újra hányt.
A tápszeres tej végigcsurgott a ruháján, a takaróján, és eláztatta az 

ingemet.
- A fenébe is, Timmy - a hangom ijesztő volt az elhagyott mellékúton. - Jól 
van, jól van. - Folyamatosan beszéltem, igyekeztem megnyugtatni 
magamat, lecsendesíteni a kicsit. Hangosan sírt, megijedt tőlem is, meg a 
süvöltő hideg széltől, ami nagyokat taszított a kocsin. És éhes volt, ezt 
pontosan tudtam.

El kell tűnnöm erről az útról. Muszáj továbbmennem. Otthon Lynne már 
biztos felébredt, és azon töpreng, hogy miért nem sír a gyerek. Az órámra 
néztem, pont most lép be a gyerekszobába. Szinte hallottam a rémült 
sikolyát.

Megpróbáltam Timmy szájába nyomni a cuclit. Ha megérzi a tápszer 
ízét, biztos újra inni kezd. Még élete első hónapjából tudtam, hogy így kell 
lennie. De most elfordította a fejét, apró teste remegett a karomban.
- Jól van, jól van - kiáltottam. - Vedd már el ezt a nyamvadt üveget! - Az 
idegeim kikészültek. Ez nem mehet így tovább. Kimerültem. És semmi jóra 
nem vezet, ha Timmyvel kiabálok.

Visszaültem, becsatoltam Timmyt a babaülésbe, aztán kiszálltam, 
megkerültem a kocsit, a vezetőüléshez rohantam, és beültem a kormány 



mögé. Timmy folyamatosan sírt, a hangja visszhangzott a kocsiban. A 
saját gondolataimat sem hallottam.

Az országúton sebességre kapcsoltam, mintha a sírás hangja elől 
akarnék menekülni. Már elfelejtettem, milyen hangos, szűnni nem akaró 
egy csecsemő sírása. Két hónapja nem laktam otthon. Nem kellett 
felébrednem minden éjszaka a hangjára. Már elfelejtettem, hogy milyen is 
ez.

Még mindig száguldottam, közben megint odaadtam az üveget, de most 
felnyúlt a kis kezével, és ellökte. Tudom, hogy önkéntelen mozdulat volt, 
de mégis mosolyognom kellett, tetszett a haragja.
- Ilyen egy igazi fiú, Timmy, nem hagyja, hogy bármit is ráerőszakoljanak. 
Te aztán tényleg az én fiam vagy. Veled senki nem baszhat ki.

Ez is gond volt Lynne ós köztem. A személyiségünk. A makacsságunk. 
Későn házasodtunk össze, elmúltunk már harminc évesek. És még akkor 
sem ismertük igazán egymást. Jobb lett volna, ha egy darabig együtt 
élünk, és kiderül, kijövünk-e egymással.

Bolond időszak volt, mikor Lynne hazajött a babával. Lynne 
betegeskedett, sokat sírt, én meg nem találtam állást. Szerintem minden 
házaspár fejében megfordult volna a válás. De velünk még rosszabb volt a 
helyzet. Tudják, köztünk már megszűnt minden jóindulat, elfogyott minden 
tartalék. A dolgok akkor kezdtek rosszra fordulni, mikor Lynne megtudta, 
hogy terhes, azután meg állandóan rosszul volt. Azt mondta, hogy ha 
lenne munkám, azonnal kilépne az Oktatási Osztályról, ahol dolgozott.  
Örökösen ezt vágta a fejemhez. Hogy kirúgtak.

Timmy abbahagyta a sírást, mintha elszállt volna belőle az élet. A 
szívem összeszorult. A kocsi leállt, miközben áthajoltam az ülésen, hogy 
megnézzem Timmyt. Megint elaludt, kimerítette a sírás. Nem fog sokáig 
tartani, az üveg nélkül biztos nem. Szegény kölyök. Valamit muszáj etetni 
vele.

A gázra léptem. Mindjárt Warrentonba érünk. Már láttam a 
kereszteződésben lévő benzinkút fényeit. Tankolok, gondoltam, leparkolok 
és megetetem Timmyt. Mikor elmentem otthonról, még csak négy unciát 
evett, de most láttam, hogy Lynne már nyolcunciás üveget használt. Mikor 
történt mindez? Szerettem volna tudni. Nem értettem.

Ez őrjített meg. Minden nappal változott, és engem kizártak az életéből.
Nos, ezután nem így lesz.
Amikor a benzinkútnál megálltam, azonnal sírni kezdett. Minden kihalt 

volt. Az irodában láttam egy embert, inkább gyerek volt még. Felnézett, 
de nem mozdult el az íróasztala mögül.

Gyorsnak kell lennem, gondoltam. Nem kell, hogy még több ember lássa 
Timmyt, megjegyezze a kocsimat. Kiugrottam, lehúztam a töltőkart, és 
tankolni kezdtem, közben fél szemmel az első ülésen fekvő Timmyt 
figyeltem. Még mindig sírt, és minden erejével azon volt, hogy ki-
szabadítsa magát a gyerekülésből.

Kínoztam a fiamat, azzal hogy kitettem mindennek a tortúrának. 
Gyűlöltem, hogy sírnia kellett. Képtelen voltam elviselni, hogy szenvedni 
látom. - Nincs semmi baja, Warren, semmi baja! - szokta Lynne üvölteni, 
ha emiatt panaszkodtam.
- Nem lehet rendben, ha egyszer sír! - ordítottam vissza ilyenkor. És 
nekem volt igazam. De ami igazán megőrjített, az az volt, hogy ha egyszer 



rákezdte, egyikünk sem tudta, hogyan csendesítsük el. Nekem rendszeres 
menetrendem volt: először a pelenka, utána az üveg. Megpróbáltam 
elaltatni, hintáztam vele a székben. Még mindig sírt. Egy darabig azt 
hittem azért, mert szűk rá a trikócskája.

Felraktam a tanksapkát, és az irodába mentem, fizetni.
Mikor kinyitottam az ajtót, hallottam, hogy szól a CB-rádió. A kölyök a 

járőrök sávjára kapcsolta. A készülék recsegett a légköri zavar miatt.
- 'Reggelt - mondta. A John Deere sapkáját a tarkójára tolta, mikor átvette 
tőlem a pénzt.

Köszönésképpen bólintottam, és visszatartottam a lélegzetemet, úgy 
figyeltem a rendőrségi adót. Éppen a körözésemet jelentették be.

Fehérbőrű, szőke férfi, kora 37, magassága hat láb egy inch. 
Szemüveges. Fehér '85-ös Pontiaccal utazik. Társaságában EGY ÖT 
HÓNAPOS CSECSEMŐ VAN. VESZÉLYES. TARTÓZTASSÁK FEL, 
KIHALLGATÁSRA. MARYLAND MEGYÉBEN GYEREKRABLÁS MIATT KERESIK.

Veszélyes? Mi a fészkes fenét mondhatott Lynne a rendőröknek?
- Úgy néz ki, havazni fog. Ha nyugaton ilyen az ég, estére megjön a hó - 
mondta a srác, és átadta a húszasból visszajáró aprót. Remegtek az 
ujjaim. - Hideg van, mi? - vigyorogta.

Biccentettem, a zsebembe gyűrtem a pénzt, és elindultam kifelé. Ha 
időben elhúzok, mondogattam magamban, minden rendben lesz. Nem 
kapnak el; majd kikerülöm a benzinkutakat és a sztrádát. Alig ötórányi 
útra vagyok az észak-karolinai hegyektől. Ha egyszer bevettem magam 
Blue Rodge-be, gond egy szál se.
- Hová megy? - kiáltott utánam a kölyök. Az iroda ajtajában állt.
- Délre - mondtam, miközben mosolyogva hátráltam. Nem akartam, hogy 
azt higgye, furcsán viselkedem.
-  Tartsa magát távol a hegyektől. Jön a vihar.
- Úgy lesz.

Már a kocsiban voltam, kifordultam a benzinkút elől, de ő még mindig az 
ajtóban állt, és nézte, ahogy távozom. Az országúti járőrök felhívása nem 
jutott el az agyáig.

 Warrentonból nyugat felé fordultam, Amissville és Sperryville irányába, 
ugyanis tudtam, hogy onnan eljuthatok a Skyline Drive-ra. Lassabban 
haladok majd, az igaz, de az út Észak-Karolinába vezet, és elkerülhetem a 
Bristolba vezető 81-es főutat. Ha már fent leszek a Blue Ridge-ben, a 
zsaruk nehezebben szúrhatnak ki.

Timmy elaludt az ülésen. Vezetés közben hátranyúltam, és a takaróját 
az arcáig húztam. Meg se moccant.

Útközben hátra-hátra néztem. Most már jobban örültem volna, ha mégis 
mellettem van, az első ülésen, akkor jobban láthatnám. Nem tudtam 
eleget nézni. Nem. Eddig csak a születése után készült képeket 
nézegethettem. Rengetegét változott két hónap alatt. Mintha egy teljesen 
más gyerek lenne. De azért az enyém. Csak az enyém.

Az üres országút hosszan nyúlt el előttem. Tövig nyomtam a pedált, és 
irány a hegyek. Felkelt a nap. Már ki lehetett venni a hegyek körvonalát, 
és látszott a hófelhő pereme is. A srácnak igaza volt, gondoltam. Ma 
havazni fog. De az csak jó. Nekem a legjobb. A rendőröknek nem lesz rám 
sok gondjuk, ha havazni kezd.



Az első hópelyhek akkor érkeztek, mikor áthaladtam Sperryvillen. 
Könnyű pihéket kavart a szél a kocsi körül. A fényszórókat égve hagytam, 
mert hiába hajnalodott, nem lett sokkal világosabb. Éreztem, ahogy a szél 
a kocsinak csapódik, és lelassítottam, mikor a Skyline Drive emel-
kedőjéhez értünk. Az út elkeskenyedett, kanyargós lett, a rázkódás 
felébresztette Timmyt, aki megint megrémült. Sírva ébredt.

Félrehúzódtam és megálltam.
- Jól van kincsem. Minden rendben van.

Hüppögni kezdett, apró öklöcskéivel a szemét dörgölte, aztán 
visszahanyatlott a takaró melegébe, és vadul rugdalózott.

Hátranyúltam, és az ölembe emeltem. Nekem esett a karocskáival, 
ököllel csapkodta az arcomat, a mellkasomat. Lynne miatt van, 
mondogattam magamnak, ha nem hagyta volna, hogy kialakuljon köztünk 
az apa-fia kapcsolat, ez soha nem történt volna meg. Nem viselkedne úgy 
velem, mint egy idegennel. Mint egy gyerekrablóval.

Tovább suttogtam Timmy fülébe, szorosan öleltem, és ettől, de sokkal 
inkább a kimerültségtől, lassan lenyugodott, ám a sírást nem hagyta abba.  
Felültettem az ölembe, és rámosolyogtam. - Jól van Timmy. Minden 
rendben. - Előrehajolt, mintha a látóterét, az egész világát az én arcommal 
akarná betölteni.

Egy ideig figyelt, aztán félrehajtotta a fejét. Ez Lynne mozdulata volt, 
mindig ezt csinálta, mikor elgondolkozott. Hirtelen az jutott az eszembe: 
mindig a volt feleségemet fogom látni a fiam vonásaiban?

Timmy elfordította a fejét, kibámult az első ablakon, és beleveszett a 
kisgyerekek titkos világába. Aztán elmosolyodott, felemelte a kezét, mint 
aki mutat valamit.

Én is felnéztem, a vastag, nedves hó kavargott az út felett. A felszínt 
már vékony, fehér takaró borította.
- Igen, ez a hó, Timmy - igyekeztem, hogy a hangom örömöt mutasson, 
pedig azonnal felmértem, hogy a hó alaposan megnehezíti majd az 
utunkat, különösen fenn a
hegyekben. Akkor sincsen visszaút, gondoltam.

Timmy tovább mutogatott, persze nem igazán, mert a kis ujjacskái 
begörbültek, és félrekapott. Rájöttem, hogy nem figyelhetem a 
végtelenségig. Pedig azt szerettem volna, csak nézni, figyelni, mint valami 
egyedi, soha nem volt jelenséget, mint valakit, aki egy másik bolygóról 
érkezett.
- Mennünk kell, Timmy - mondtam. Végre összeszedtem magam. 
Rettentően örültem, hogy ébren volt. Letettem a babaülésre, és 
beszíjaztam.
- Mit szólnál egy sütihez? - kérdeztem, és madarat lehetett volna fogatni 
velem, olyan boldog voltam, hogy adhatok neki valamit.

Örültem, hogy etethetem. Már maga az is ajándék, hogy enni adhatok 
neki. Benyúltam a táskámba, és elővettem egy csokis kekszet. Kék szeme 
felragyogott, és boldogan érte kapott. Tőlem akár élete végéig maszatos 
lehet az arca!

Visszatolattam az útra, és megindultam a Skyline Drive irányába. A 
kocsi azonnal megcsúszott a frissen hullott havon, nagyot farolt, amikor a 
gázra tapostam. Hosszú út állt előttünk, és engem hirtelen elfogott a 
félelem. Nem az időjárás, hanem Timmy miatt. Hogy fogja elviselni, hogy 



egész álló nap az üléshez lesz szíjazva? A hátsó ülésen viszont nem 
hagyhattam, mert ott nem értem el.

Húsz per múlva elértük a hegyi utat. Az idő hirtelen kitisztult, ragyogott 
a nap. Áthaladtunk a felhőkön, a hó fölé jutottunk, mint amikor repül az 
ember. Szép volt, fényes, és Timmyre mosolyogtam. Határtalan boldogság 
töltött el, hogy a fiammal lehetek, ennyi idő után végre kettesben az úton.
- Meglátod, egyre jobb lesz - magyaráztam neki -, ha már kicsit idősebb 
leszel, és tudsz majd beszélni. Igaz? - és rámosolyogtam.

Rám bámult, rózsaszín, kerek pofiján szétkenődött a csokoládé.
A táskából kivettem még egy kekszet, és odaadtam neki. - Amíg élsz, 

minden nap kaphatsz egyet, na, mit szólsz hozzá? Mind a ketten kapunk 
egyet-egyet. Jó? - Elnevettem magam ezen a butaságon. Sok értelme nem 
volt, annak, amit mondtam, de ki bánta! Timmy nem érti, amit mondok. 
Egyszerűen örültem, hogy nem bőg. Elfelejtette az anyját, gondoltam, és 
ettől egyszeriben remek érzés fogott el. Teljesen elfelejtette. 
Beletapostam a gázba. De Timmy a fejét forgatta, nézelődött, mintha arra 
számítana, hogy az anyja hátul ül. Na jó, hát mi mást várhatnék? Eddigi 
élete minden napján vele volt. Mi mást tehetne a gyerek, mint hogy 
keresi?

És akkor sírni kezdett.
- Jézusom, Timmy! - ordítottam, és abban a minutában el is szégyelltem 
magam. Mi a fenének üvöltök Timmyvel, kérdeztem magamat. Nem az ő 
hibája. Mit is tudhat szegényke!

Egyre őt nézegettem, ámultam és bámultam, hogy egyáltalán van, hogy 
velem van, hogy kettesben vagyunk. Bent ültünk a meleg kocsiban, és 
gurultunk felfelé a Blue Ridge felé. Megint kivettem a cumisüveget, 
odaadtam a fiamnak, aki ekkor, hála istennek, elkapta, és éhesen szívni 
kezdte, pedig hideg volt. Nagyot sóhajtottam.

A kocsiban most csönd volt. Timmy két öklöcskéje közé szorította az 
üveget, én meg segítettem neki, hogy jól tudja fogni. Csak az ablaktörlő 
surrogása és a fűtés zúgása hallatszott, a meleg levegő a lábamra és 
Timmy arcába fújt. A kinti világ csendes és fehér volt. Újabb felhőkbe 
bújtunk be, és a világból csak a kocsi belseje maradt. Melegben és 
biztonságban éreztem magam.

A választóvonal vékony ezüstjén kívül semmi mást nem láttam. 
Élveztem, hogy elvesztünk ebben a fehér világban. Szerettem volna, ha 
Timmyvel együtt örökre itt maradhatunk. Lassítottam. Egyre erősebben 
havazott, gyorsabb fokozatra állítottam az ablaktörlőt, a gumilapok vadul 
seperték előre-hátra az ablakra tapadó nedves havat. Veszettül őrült 
vagyok, mondtam magamban, hogy ilyen időben ezen a hegyi úton 
vezetek. Elvigyorodtam, és azt súgtam: - Veszett rókák vagyunk, igaz, 
Timmy?

Ránéztem a fiamra. Elaludt. A cumi kicsúszott rózsaszín ajkai közül, és 
egy csepp tápszer ült meg-megrebbenő szája szegletében. Úgy aludt, mint 
egy játék baba, kis kezecskéi a levegőben, szeme szorosan behunyva 
kerek, puha arcocskájában.

A kocsi megcsúszott. A kanyarral szembe fordítottam a kereket, és 
megint ura voltam a helyzetnek. Megálltam.
- A francba - suttogtam, és a kormányra csuklott a fejem. Éreztem, hogy 
a testem felmondja a szolgálatot. A csontjaimban, az izmaimban éreztem 



a fáradtságot. Egész éjjel nem aludtam, és most addig nem állhatok meg, 
míg el nem érem Észak-Karolinát. Ott megszállhatok egy félreeső, olcsó 
motelben, ahol senki nem kérdezősködik rólam, meg a babáról.

Beindítottam a motort, és ráléptem a gázra. A kocsi megcsúszott, és a 
meredek lejtő felé indult. Feltúráztattam a motort, a kerekek csikorogtak, 
aztán minden a helyére került, és a Pontiac megugrott, bár csúnyán 
kifarolt. Tövig tapostam a gázpedált, előregörnyedve kapaszkodtam a 
kormányba, teljes erőmből szorítottam, és előre kormányoztam a kocsit, 
keresztül a mindent eltakaró hó függönyön át, felfelé, és ráfordultunk a 
Skyline Drivehoz vezető kanyarra.

Feljebb aztán kiértünk a ködös hófelhőkből. Le lehetett látni a völgybe. 
A távolban házak, villanyfényes ablakok. Hátradőltem, és vezettem 
tovább.

Mikor legközelebb Timmyre néztem, már ébren volt, és engem figyelt.
- Szia, kicsi - mosolyogva puszit dobtam neki. Továbbra fi figyelmesen 
nézett, mintha most látna először életében.
- Most már egyenesben vagyunk - közöltem magabiztosan, és így is 
éreztem. Ez a menekülés egyetlen útja. Ki az a bolond, aki felvezet ezen a 
meredélyen? Elhaladtam egy útjelző tábla mellett, Elkton felé lehetett 
lekanyarodni. A másik tábla viszont azt közölte, hogy a Skyline driveot 
télre lezárták. Én pedig mentem tovább, felfelé a hegyoldalban. Hirtelen 
vakítóan kisütött a nap. A felhők mélyen alattam úsztak, végtelen sok 
párnafelhő lebegett a horizonton.
- Isteni lesz - mondtam, és Timmyre vigyorogtam. Ő meg becsukta a 
szemét.
- Aludj, édes - súgtam -, légy szíves aludj.
Újszülöttként soha nem volt szüksége alvásra. Vannak ilyen babák, 
mondta Lynne orvosa. De itt nem ez volt a helyzet. Lynne hibája volt, hogy 
a gyerek nem tudott eleget aludni. Rossz anya volt, és kész. Most már 
nagyon sajnáltam, hogy ezt soha nem mondtam meg neki. Ő persze 
örökké engem nyaggatott, hogy ezt így csináljam, azt meg úgy. Még az 
sem jutott az eszébe, hogy én is be tudom pelenkázni a gyereket.

De mostanra kiismertem. Félt, rettegett attól, hogy én többet tudok, 
többet, mint ő. Én voltam ennek a gyereknek az istenverte szülője, és nem 
ő. Amit tudott, csak könyvökből, vagy a telefonbeszélgetésekből tudta. 
Örökké felhívta a gyerekorvost. Addig képtelen volt dönteni, amíg az orvos 
rá nem bólintott. Egy vagyonomba került.
- Nincs több orvos, oké, Timmy? - és a fiamra néztem. A felhők feletti 
szikrázó reggeli fényben ragyogott az arca. Olyan volt, mint egy angyal, 
mint a karácsonyi képeslapok kis kerubjai.

A szélvédőn kinézve megláttam a viharfelhőket. A Shenandoah Park 
mögötti hegyekből érkeztek. A vihar délnyugati irányból közeledett, és 
ezek a felhők már nem olyanok voltak, mint a völgybe szálló párnafelhők. 
Ez egyetlen nagy, masszív, sötét tömbben közeledett. Fekete volt és 
ocsmány. Bekebelezett egy hegytetőt, és olyan haraggal érkezett, mint az 
isten ujja. Addig láttam előre, ahol a havas Skyline Drive elkanyarodott, és 
beleveszett a nagy feketeségbe. A felhő viharos gyorsasággal közeledett, 
mint egy fekete versenyló, egyenesen felénk tartott. - A fenébe - mondtam 
hangosan, majd Timmyhez fordulva: - Úgy néz ki, zűr lesz, igaz? - 
Igyekeztem lelket verni magamba. Amióta elhagytam Lynne-t, amióta 



Washingtonban a New York Avenue egyik moteljében laktam, így mentek 
a dolgok. Magamtól kérdeztem, magamnak válaszoltam, mintha egy 
végtelenített talk showban szerepelnék.

Egyszerre csak valamit láttam Timmy szájában. Megmozdult, és már ott 
is volt. Nem sok. Úgy buggyant elő, mintha tápszer lenne. De nem az volt. 
Ragacsos, és sárga, mint a gombfesték, a szája sarkában. A szín éles 
ellentétben állt rózsás pofijával és sötét szempillájával.

A szájpadlásomon éreztem a szívverésemet. - Te jó ég, ne! - kiáltottam, 
és elfelejtettem, hol vagyok, mit csinálok, csak a gyereket akartam. 
Átnyúltam érte. A kocsi lassú, hosszas csúszásba kezdett. Timmy a 
kezemben, az ujjaimmal szorítottam, és még eközben is tudtam, hogy az 
utat kell figyelnem, és le kell parkolnom a Pontiac-kal. Kinéztem, és 
megpillantottam a Drive-ot, és a gonoszul közeledő felhőt, és azt is, hogy 
az oldalsó ablakon bámulok kifele. A kocsi megpördült, felgyorsult. 
Elkaptam a kormánykereket, közben tartottam Timmyt, és akkor a kisfiú 
az arcomba hányt.

És csak okádta ki magából azt a sárga trutymót. A kis teste mélyéről jött 
fel, és az jutott az eszembe, hogy meg fog halni. Meghal, a karjaimban.

 A kocsi az út menti védőkorlátnak csapódott, elpattant, félkörívet írt le, 
és másodszor is nekivágódott az alacsony korlátnak, de ezúttal a nagy 
sebesség és a súlya miatt majdnem ki is döntötte, a kocsi megpördül a 
tengelye körül.

Mindez roppant lassan történt. Az agyammal le tudtam volna filmezni. 
Mindent láttam, közben csak arra figyeltem, hogy megvédjem Timmyt, 
szorítottam a kis testét; láttam a kocsi mozgását, ahogy átevickélt a havas 
peremen. A kocsinak saját élete volt; és saját végzete.

Egyik kezemmel továbbra is belekapaszkodtam a kormányba, és 
kétségbeesetten, valamint hiábavalóan igyekeztem kormányozni, de már 
az űrben lebegtünk, úsztunk és eltűntünk a völgy felett lebegő fehér 
felhőtömegben.
- Timmy! - hallottam a saját ordításomat -, Timmy, szeretlek!

Hideg volt, és Timmy elnémult. A mellkasomhoz szorítottam, ott feküdt 
rajtam. Összepréselődtünk, benn ragadtunk a Pontiac roncsában. A 
szélvédő betört. Hó hullott az arcomba. Éreztem a víz ízét. A vérem ízét.  
Vagy Timmy vérét?
- Timmy? - csak suttogtam, igyekeztem megmozdulni, kiszabadítani 
magamat. A fiam úgy hevert rajtam, mint egy törött baba. - Timmy! - most 
már ordítottam, fel akartam ébreszteni, és akkor belesírt az arcomba, és 
én a boldogságtól elbőgtem magam, annyira örültem a hangjának.
Soha, soha többé nem fogok haragudni, ha sír. Ezt akkor és ott 
megfogadtam.

Kiszabadítottam az egyik kezemet, felnyúltam és elkaptam a hátsó 
ülést. Felettünk volt, mi ketten pedig a műszerfal alatt feküdtünk. A fejem 
a fék és a gázpedál közé szorult.

A francba, mondtam. Most már életben maradunk. Ezt tudtam. Éreztem, 
hogy az egész testem fáj.

Arra is rájöttem, hogy nagy nehézségek és fájdalmak árán, de meg 
tudnék mozdulni, ha nem feküdne rajtam Timmy. Viszont nem volt hely, 
ahova lerakhattam volna. 



Az első ülések ránk dőltek, mint valami ideiglenesen összetákolt sátor. 
Az egyik karomat a párnázott ülésnek feszítettem, de az erőfeszítéstől 
szédülni kezdtem, a fejem visszahanyatlott a pedálok közötti szűk résbe.

Timmy abbahagyta a sírást. A szeme tágra nyílt, és engem bámult. 
Hirtelen az jutott az eszembe, hogy így fogunk meghalni. Ő a karjaimban, 
engem nézve, arra várva, hogy az apja megmentse.
- Ígérem Timmy, nem lesz semmi bajunk -, mondtam, és megpróbáltam 
az arca elé húzni a takarót. Mert csapdában voltunk, viszont a hóeséstől 
semmi nem védett bennünket. Hópelyhek szálltak az arcára, és megültek 
rajta, apró jégszilánkok. Miért nem olvad el a hó, kérdeztem magamba, és 
aztán halkan belesúgtam a levegőbe:
Segítség! A leheletem az arcomra fagyott. Tudtam, hogy mi következik. A 
testem kihűl. Reszketni kezdek majd, aztán egy idő után egyszerűen 
elalszom, és soha nem ébredek fel. Úgy gondoltam, hogy elsőnek Timmy 
fog meghalni. Olyan kicsi, és ha bepisil, ha a kimerülésig sír, azonnal meg 
fog fagyni.

Most azonban még engem nézett. Úgy, ahogy az anyja szokott, mintha 
becsaptam volna. Valamikor azt hittem, ez Lynne kedvenc arckifejezése. 
Elfordítottam a fiamról a tekintetemet, és segítségért kiáltottam. Persze 
Timmy megijedt a hangomtól, és azonnal sírni kezdett.

Felnyúltam, és sikerült elérnem a dudát. Egyszer megnyomtam. A tiszta, 
éles hang visszhangzott a fülemben, de fogalmam sem volt róla, hogy 
milyen messzire hallatszik el a havas erdőben? Addig nyomtam a dudát, 
amíg csak emelni tudtam a karomat, aztán lejjebb csúsztam, és 
magamhoz öleltem a fiamat. Elaludt. Engem meg elkapott a rémület, hogy 
már soha többé nem fog felébredni.
- Timmy, ne! - kiáltottam, és megráztam a kis testét.

Sírva felriadt, én pedig puszikkal melengettem az arcát. Máris érződött, 
hogy kezd kihűlni. Pár perc múlva reszketni kezd majd, sírni fog a 
fájdalomtól, azután elalszik, és én nem fogom tudni megmenteni.

 Akkor elkezdtem káromkodni, azután beleordítottam a ködbe és a 
hóesésbe, megint küzdeni kezdtem a leszakadt üléssel, amíg úgy 
elfáradtam, hogy mozdulni sem tudtam. Még mindig a fék és a gázpedál 
között volt a fejem.

Behunytam a szememet, és imádkozni kezdtem, vadul és zavarosan 
könyörögtem kegyelemért Istenhez. Nem az én hibám volt, mondtam 
Istennek. Én csak a kisfiámat akartam. Ő az enyém, nemcsak az anyjáé. 
Az a nő vette el tőlem, és az sem az én hibám volt. Mi rosszat tettem? 
Hisztérikusan zokogtam, beleszipogtam Timmy kék takarójába. Egyáltalán 
nem hallottam az öregembert. Talán a mély hó elnyelte a léptek zaját, 
nem tudom, lényeg az, hogy amikor felnéztem, már ott állt, lebámult a 
törött szélvédőn, a szakállán és szemöldökén, vastagon állt a hó, a 
lélegzete ködfelhőbe burkolta az arcát. De láttam a szemeit, világoskék, 
ragyogó és mosolygós szemek voltak.

Hála istennek, gondoltam, Timmy megmenekült. Ezzel a gondolattal ki 
is szállt belőlem minden erő. Zokogni kezdtem, mint egy kisgyerek.
- A babát - mondta, és egy percig nem értettem, hogy mit akar, de a 
törött üvegen keresztül benyúlt, és megragadta Timmyt. - Adja ide a 
gyereket - mondta, és akkor értettem meg, hogy Timmy megmenekült, és 
vele együtt én is.



Amikor végre megint volt időm gondolkodni, és helyére tenni a 
történteket, már az öreg kunyhójában voltam. Egy vaskályha előtt 
ücsörögtem az ö ruháiban, és egy pokrócot csavartam magam köré. 
Timmy a karjaimban feküdt. Ő is szárazban volt, tiszta pelenkában, egy 
kockás plédbe burkoltuk, és épp azt mondtam az öregembernek, hogy 
megmentette az életünket.

Egy kézlegyintéssel elintézte a hálálkodásomat. A kályhával vacakolt, 
kávét készített nekem, Timmnek pedig egy üveg tejet melegített.
- Tudja, hallottam valami csattanást - magyarázta -, csak nem voltam 
biztos benne. - Aztán mondott még valamit, de azt már nem értettem. Az 
a fajta öregember volt, aki megszokta, hogy magában beszél, gondoltam, 
és Nyugat-Virginiában az öregek eléggé sajátos akcentussal beszéltek. 
Tudtam, hogy hamar meg fogom szokni.

Az öreg megint a kályhához csoszogott, és két bádog bögrébe kitöltötte 
a kávét. Én meg körbenéztem a kunyhóban. Egyetlen kis szoba, saját 
kezűleg összeeszkábált ágy, gyalulatlan fából, ha jól láttam, meg néhány 
házilag készített bútordarab. A fa és a ruhásláda fenyőből készült. 
Szekrény nem volt. Az a kevéske ruhája a falba vert fa akasztókon, és az 
ajtó mögött lógott. Igazi nyomor, gondoltam.
- Földműves? - kérdeztem az öreget, és felemeltem a hangomat, hogy 
meghalljon, pedig tényleg apró volt a szoba.
- Mindenfélével foglalkozom egy kicsit - mondta, hozta a két bögrét és 
leült. Egy faládát húzott a kályha mellé, arra telepedett. Az ő székét, egy 
hintaszéket, én foglaltam el. - Az én koromban az ember már megtanulja 
elvégezni mindazt, amire szüksége van. - Belekortyolt a forró kávéba, és 
elmosolyodott.

Tetszett a mosolya. Nagy szürke szakálla ellenére is felvidította az arcát. 
Melegség áradt belőle. Először azóta, hogy Timmyt kiemeltem a rácsos 
ágyából, most végre biztonságban éreztem magam.
- Régóta lakik itt? - kérdeztem, mert szerettem volna beszélgetni. 
Szükségem volt a beszélgetésre. így van ez, ha az embert visszahúzzák a 
halál széléről, és új életet kap.

Az öreg biccentett, és a kályhaablak mögött izzó vörös fénybe bámult. - 
Régóta - felelte. Van, aki szerint túl régóta. - Azután rám pillantott, élénk 
kék szeme épp csak végigsiklott rajtam, és megkérdezte: - Hát maga 
merre tartott ezzel a picivel?
- Délre - feleltem azonnal, és rögvest éberré váltam. Majd kissé 
finomabban folytattam: - Haza, az anyjához. Georgiában lakunk.
- Rokonoknál voltunk - folytattam a hazudozást. Milyen könnyű kitalált 
életet élni. Úgy éreztem, hogy ezzel új életet kaptam, hogy Timmy és én 
magam teremtette lények vagyunk, nincs történetünk, és előttünk életünk 
könyvének üres lapjai állnak.
- Jobb, ha felkészül rá, hogy néhány napot itt kell töltenie - mondta, és 
az ablakon túlra, a kavargó hóra mutatott. - Két, három napba is 
beletelhet, míg a megye eltakarítja a Skyline-ról a havat. Holnap maj' 
megpróbáljuk kibányászni a járgányát az árokból. Hátul van egy trakto-
rom. Telefonom viszont nincs. Sajnos az asszonykát nem tudja értesíteni.
- Semmi baj - mondtam. Hálás voltam, hogy nincs telefonja, se rádiója 
vagy televíziója, legalábbis én egyiket sem láttam. így a legjobb, ez a 



tökéletes búvóhely. Mintha kint lennénk a természetben. Magamban ismét 
hálát adtam a jó szerencsémnek.
- Maga meg a kicsi talán itt alhatnának - mondta később. Feltápászkodott, 
és maga mögé mutatott.

Elfordultam a kályhától, és a fogason lógó ruhák mellett megláttam az 
oldalfalba vágott kis ajtót. Szóval van még egy szoba.
- Nem akarom kitúrni magát - mondtam az öregnek.
- Semmi baj. Egyáltalán semmi baj. Magam nem használom azt a szobát.  
A gyereké volt, míg még élt a feleségem.
- Volt családja? - kérdeztem, és örültem, hogy van bennünk valami közös.
- Igen - válaszolta csendesen, majd magyarázatképpen hozzáfűzte: - 
Valamikor.

Előttem ment, belökte az ajtót, felkattintotta a lámpát, és megmutatta a 
szobát. Látszott, hogy később építették a kunyhóhoz.
- Ez egy fiúszoba - mondtam meglepődve, amikor szemrevételeztem a 
kicsi, katonás rendben tartott plusz helyiséget. Volt benne egy 
gyerekméretű rézágy, rajta párnák és ágytakaró. A falra egy Szuperman 
posztert szögeztek, voltak ott még fekete-fehér képek régi cowboy-
filmsztárokról, második világháborús képek Eisenhowerről és McArthur 
tábornokról. A polcokon modellrepülők, Tinker-játékok, egy tucatnyi kicsi 
kocsi és régimódi mechanikus játékok. Egy gyerek szobája a negyvenes 
évekből. 
- A fia szobája? - kérdeztem.

Az öreg biccentett, és arrébb lépett. - A kisbaba remekül meg lesz itt - 
mondta, de nem nézett be a szobába. Fájdalmat okozott neki, azt láttam.
- A fia meghalt? - kérdeztem együtt érzően.

Megrázta a fejét. Most megengedte magának, hogy benézzen a 
szobába, egy pillantást vetett a kiságyra, a játékokra. A szeme könnybe 
lábadt, és egyszerűen azt mondta: - Az anyja elvitte. Megszökött. - Aztán 
nem akarván többet mondani, megmutatta, hol vannak a törülközők és a 
mosdó. 
- Melegítek egy kis vizet. Gondolom meg akarja fürdetni - intett Timmy 
felé, aki mint egy elfelejtett angyal, békésen aludt karom bölcsőjében.

Az öregember elsétált az árokig, és amit lehetett, behozott az ülésről: a 
dzsekimet, a babaholmikkal teli táskát, a törlőkendőket, a Desitint, a 
pelenkákat. Gyengéden az ágyra fektettem Timmyt, lehúztam róla a 
rugdalózót, közben végig aludt, és tisztába tettem. A pelenkában a kaki 
sárga volt. Beteg, gondoltam. Valami baj van vele, de most nem tudtam 
ezzel foglalkozni. Nem akartam tudni. A szívem mélyén attól rettegtem, 
hogy nem tudok rá vigyázni. Hogy nem állok még készen arra, hogy az 
igazi apukája legyek. Már nem.

Miután tisztába tettem, elhelyeztem az ágyban, óvatosan, úgy, hogy ne 
tudjon legurulni. A pelenkát átvittem magammal a másik szobába. Az öreg 
már a kályha mellett ült, és újabb bögre kávét töltött magának.
- Iszik? - kérdezte,
- Igen. Jól esne egy pohárral.
- Csak skót whiskym van.
- Tökéletesen megfelel.



Kidobtam a piszkos pelenkát, elfogadtam az italt, leültem vele a kályha 
mellé, és egy darabig egyikünk sem szólalt meg. Én Lynne-re gondoltam, 
vajon, most mit csinálhat, kinek telefonálhat? A haragom már elpárolgott, 
sőt, némi kis lelkiismeret-furdalást éreztem, úgy törtek rám, mint a tarajos 
tetejű hullámok.
- Szép fiút szerzett magának, Nelson - jelentette ki az öreg.

Előrehajoltam, nagyon meglepett, hogy a nevemen szólított. - Maga 
tudja, hogy ki vagyok?
- Nemrégiben hallottam a CB-n. - Nem nézett rám. Szemlátomást 
zavarban volt attól, hogy tudta, ki vagyok. Aztán még hozzátette, hogy 
világos legyen a helyzet.
- Velem biztonságban van.
- Hol van a CB-je? - kérdeztem.

Az asztalra borított takaróhoz nyúlt, felhajtotta, és ott volt a kicsi, 
fényes, fekete CB, és mintegy bebizonyítandó, hogy onnan szerezte a rám 
vonatkozó értesüléseket, bekapcsolta. Statikus recsegéssel-ropogással 
tarkított rendőrségi közlemények, és országúti balesetekről szóló 
bejelentések érkeztek az éteren át.
- A francba - mondtam.
- Itt biztonságban van - mondta újra, rám nézett, hogy értem-e.

A kályha gyenge fényénél már nem is tűnt annyira jóságos nagyapónak. 
Észrevettem, hogy milyen keménykötésű a flanel inge és az ócska 
nadrágja alatt.
- Mit mondtak?

Az öreg megvonta a vállát. - Nem sokat. Hogy ellopta a gyerekét. 
Marylandben körözik. - Megint kifelé mutatott, a hóförgetegre. - Itt soha 
nem fogják megtalálni, egy darabig legalábbis nem. Kétlábnyi friss hó 
esett - belekortyolt a whiskybe, aztán folytatta. - Persze, csak ha maga is 
így akarja.

A hozzá hasonló vén rókák igen ravaszak, ezt tudtam. Nem maradnának 
sokáig életben, a virginiai hegyekben, ha nem ismernék az embereket.
- Mit akar? - kérdeztem végül.
- Tudja, mikor az asszony elment, és elvitte a fiamat, utána kellett volna 
mennem, és visszaszerezni tőle a gyereket, de nem tettem. Tudja miért? - 
rám nézett, és felvonta vastag szemöldökét. A szeme körül ráncos és 
feszes volt a bőr.

 Nem válaszoltam. Hagytam, a maga módján mesélje el a történetét, 
mert olyan ember volt, aki sokáig élt magányosan, és láttam rajta, hogy 
szívesen beszélget magában.
- Nem mentem utána, mert a fejemben nem volt rendben minden, hát 
ezért. Állandóan elvittek, tudja, Lynch-burgba. Ott van egy hely a magam 
fajtáknak.
- A maga fajtájának? - éreztem, ahogy szétárad bennem a félelem. Az 
ujjam hegyéből indult, a lábujjaimban éreztem, aztán már mindenütt ott 
volt, átsöpört rajtam, miközben ott ültem az öregember mellett, 
csapdában. Most már tudtam, hogy csapdába kerültem ebben a beha-
vazott kunyhóban.
- Fiatal suhanc voltam én, amikor elmentem a háborúba, odaát, 
Európába. A második világháború volt. - Megcsóválta a fejét. - Azóta 



valahogy nem vagyok rendbe' - mondta, szinte bocsánatkérően. Aztán 
elvigyorodott.

Ez mindent elárult róla. Őrült vigyor volt, ferde és hibbant, mintha a 
kelleténél több elektrosokk kezelést kapott volna odaát, Lynchburgban.
- Jézus úristen! - szaladt ki a számon, és ezzel elszállt belőlem minden 
erő.
- Őt is megölték - tette hozzá kuncogva az öreg.

Most már tudtam, hogy csinálta. Néhány óráig összeszedte magát, amíg 
biztonságba bevackolódtam, és bezárhatott ebbe a mindentől elvágott 
házba.
- Hé - gyorsan beszélni kezdtem. - Mit akar? Pénzt, vagy mit? - 
Előrehajoltam, mintegy azt bizonyítva, hogy nem akarok ártani neki, hogy 
semmi mást sem akarok, csak talán egy éjszakányi nyugodalmat. Reggel 
aztán húzok el. Ha kell, gyalog is elmegyek Észak-Karolinába.
- A fiamat Arthur Lee-nek hívták. Tudja, se neki, se az anyjának nem 
kellett volna úgy elrohanniuk, az éjszaka kellős közepén, és szarni a 
fejemre, itt hagyni egyedül, betegen. Naná, nem a fiú hibája volt. Nagyon 
szeretett engem. De az anyja, az McGraffs lány volt, egyenesen Skóciából, 
és esküszöm az élő istenre, egy jó ember sem volt köztük. Kettőt magam 
temettem el odakint. A nyomorultak, engedély nélkül jöttek a birtokomra.
-  És maga! - Felemelte az öklét, és egyik ujjával vádlón rám mutatott. - 
Idejön a kocsijával a tél kellős közepén! Akinek kivan a négy kereke, az fel 
nem menne a Skyline Drive-on ilyenkor, hóviharban! - bölcsen biccentett. - 
Tüdőm ám, hogy miért jött. Engem ugyan nem csap be avval a gyerekkel.  
Tudom. Láttam.
- Mit? Mit látott? - még mindig előrehajoltam, igyekeztem megérteni, 
hogy mit akar az öreg. Magának beszélt már, motyogott, mint a Union 
Station mellett, a padon dekkoló washingtoni hajléktalanok.
- Elektródák! - ordította, és az orrára mutatott. - Az orromba rakták az 
elektródákat Lynchburgban. Levágtam őket, mikor hazajöttem. - Felemelte 
a bal kezét, és megmutatta a két erősen begörbült ujját. - Az elektródák 
csinálták, még évekkel ezelőtt.
- De uram, én erről semmit sem tudok - suttogtam.
- Dehogynem! A kormánynak dolgozik, vagy tévedek? - és rám bámult.
- Persze, átkutatta a tárcámat!
- Tanácsadó voltam, az igaz, de semmi közöm az elektródákhoz, vagy a...
- Az orromba tették az elektródákat - folytatta -, belém nyomták, meg a 
többi szerencsétlenbe, és fájdalmat okoztak, beteggé tettek. Tudja mi 
történt szegény Billy Wrighttal? - felém fordult, kék szemei kidagadtak 
szakállas arcából. Olyan volt, mint egy őrült Télapó.
- Azok az elektródák egyszerűen szétrobbantották. Odakint volt, a Slide 
Mountain erre eső oldalán, a tavaszi gabonát vetette el, és egyszerre 
szétrobbant. Soha egyetlen darabkáját sem találták meg. Rádióval 
csinálták. Egy repülő húzott el felette. Én láttam. - Lerántotta a nehéz 
rongyszőnyeget, amivel eddig a CB-jét takarta. - Tudja miért takartam le? 
Mert mindent hall! Azok tudják. - Azzal a dobozra hajította a szőnyeget, és 
visszaült a hintaszékbe. Most már kapkodva lélegzett; a saját szavai 
halálra rémisztették.



Nyugalomra intettem magam. Mindenben egyet kell vele értenem. 
Reggelig bármit megteszek, akkor majd valahogy lelépek Timmyvel.
- Lehet, hogy igaza van - mondtam nyugodtan.
- De mennyire, hogy igazam van. - Megrázta az öklét, vadul maga elé 
meredt, és egy időre bezárkózott a démonaival.

Miért kellett mindennek elromlania, kérdeztem magamtól. Még a saját 
gyerekemet sem tudom elrabolni. A vihar. Most meg ez. A völgyben kellett 
volna maradnom, meg kellett volna kockáztatnom az államközi sztrádát.
- Tudom, hogy ki maga - szólalt meg végül az öreg. - Tudom, hogy miért 
küldték. - Nem rám nézett, hanem a hálószoba ajtaját fixírozta.
- Miért? - kérdeztem, és visszatartottam a lélegzetemet. Tudtam, bármit 
hisz is, ez az egyetlen módja annak, hogy meggyőzzem.
- Értem jött, nem igaz? Nem elég, hogy megölte a legjobb barátomat, 
most engem akar, igaz?

A szemét le nem vette a hálószoba ajtajáról. Odabent Timmy mélyen 
aludt.

Mit sem értve ugyan, de bólogattam.
- Meg kell tőle szabadulnunk - suttogta, és közelebb hajolt hozzám.
- Micsoda? - kérdeztem, mert még mindig nem értettem semmit.

A fejével a kis szoba felé intett. - Tőle! - mondta.
- Hé, miről beszél? - Felugrottam, de abban a minutában már ő is talpon 
volt. El nem tudtam volna képzelni, hogy ilyen gyors.
- Rádiójeleket küld Washingtonba. A SWAT csapat hamarosan 
megérkezik. Olvastam róluk.

Most már izzadtam, a hónom aljában és a mellkasomon éreztem a 
legördülő izzadságcseppeket.
- Hé, várjon már, öregúr! Mi a fenéről beszél?
- Erről - és az orrára mutatott. - 42-ben tették az orromba. Egy kicsi 
elektródát. Lynchburgban. Becsúsztatták az orromba, a bőröm alá, látja, 
és az óta, ha a kedvük
úgy hozza, elfordítanak egy kapcsolót vagy mit, és akkor kattogni kezd, és 
megkínoz. Fáj tőle a mellkasom, és rángnak az izmaim. Az egész testem 
viszket. - A fejét rázta, és sírdogált. - Egész életemben csak ennyi jutott. 
Fájdalom és betegség. És mindez az elektróda miatt. Elmentem az 
orvoshoz. És tudja mit mondott? - elhallgatott, és félrehajtott fejjel nézett 
rám. Megráztam a fejem. - Azt mondta, hogy nem tudja kivenni! Hallott 
már ilyet? Még hogy nem tudja kivenni, egy orvosdoktor! - Az öreg szét-
tárta a karjait és mélyet sóhajtott. - Mindannyian benne vannak, mind egy 
szálig, az összes orvosdoktor. Hát mit lőhetnék? - visszaereszkedett a 
hintaszékbe.

Óvatosan leültem a ládára, és nagyon kedvesen azt mondtam: - Én nem 
közülük való vagyok. Sem én, sem Timmy. Maga is hallotta. Keres 
bennünket a marylandi rendőrség.
- Ebben az országban a jó embereket keresi a rendőrség - mondta 
hosszas hallgatás után.

Mély levegőt vettem, és a kis szoba felé pillantottam. Az ajtót azért 
hagytam nyitva, hogy szemmel tarthassam Timmyt, de a szobában sötét 
volt. Még az ágyat sem tudtam kivenni.



- Akkor minden rendben - mondtam, mert semmi más nem jutott az 
eszembe.
- Én majd megteszem - felelte az öreg, és bólogatva felnézett.
- Mit tesz meg? - kérdeztem, de már tudtam a választ.
- A saját húsát és vérét használták fel. Épp úgy, mint nálam.

A magasba kaptam a két kezem, intettem, hogy maradjon nyugton. 
Tartottam tőle, hogy baja esnék, ha Timmy közelébe menne.
- Bebizonyítom magának - mondta vigyorogva.
- Mit bizonyít be?

Belenyúlt kopott nadrágja zsebébe, és előhúzott egy bicskát, és 
egyetlen csattintással kinyitotta. - Megvágjuk a gyereket, és megnézzük, 
vérzik-e.
- Maga teljesen megőrült? - ordítottam, és hátrálni kezdtem.

Ő meg csak rázta a kését. Hogy az istenbe történhet mindez velem, 
kérdeztem magamban. 
- A kicsike nem ember. Belenéztem a szemébe. - Az öreg most engem 
bámult, ősz fejében őrülten villogott a szeme. Egyre csak közeledett, 
beszorított a sarokba. Hirtelen ráébredtem, hogy nem fogom tudni 
megakadályozni. Ahhoz túl őrült. - Jól van - hadartam. - Együtt csináljuk. 
Én csinálom. Megvágom az ujját, rendben? - Most már pánikban voltam, 
csurgott rólam az izzadság. Éreztem a trikómon, a lábam között. Jézus, 
csak nem pisiltem össze magamat?

Átnyújtotta a kispengéjű kést. Bólogatott, és a kis szoba felé tuszkolt, az 
alvó babámhoz. És jött utánam, az arcáról nem bírt eltűnni a vigyor, és 
hihetetlenül elégedett volt magával.

Az ágy mellé térdeltem. Timmy az oldalára fordult, szinte teljesen eltűnt 
az ágytakaróban. Hallottam puha lélegzetét, éreztem kis teste melegét, 
amikor óvatosan megérintettem az arcát.

Az öreg hátulról nógatott.
Minden rendben lesz, bíztattam magam. Épp csak megkarcolom az 

ujjbegyét, elég egy cseppnyi vér, ez minden. Persze sírni fog, meg 
felébred, ezt tudtam, de az ujja rendbe jön; percek alatt begyógyul.

A meleg takaró alól kihúztam a dundi kezét. Az ujjai azonnal 
körbefonták a hüvelykujjamat. Nem, én erre képtelen vagyok, gondoltam.
- Siessen - kiabálta mögöttem az öreg, és böködni kezdett. - Vagy adja 
nekem a kést.

A kis hüvelykujját az ujjaim közé fogtam, megszorítottam, aztán 
behunytam a szememet, és a pengét végighúztam a húson.
- Látja! Látja! - üvöltötte az arcomba az őrült. Kinyitottam a szememet. 
Timmy ujja nem vérzett. Vékony ezüst rugót pillantottam meg. A hús alól 
ugrott elő. Megcsavartam Timmy kezét. Még egy rugó pattant elő, finom, 
mint az óra rugója. Mögöttem az öregember nem tudta abbahagyni a 
kiabálást, közben egyre a vállamat ütögette.

Letéptem a vékony takarót, azután a rugdalózót. Most már bömbölt, 
csukladozva kapkodott levegőért. Megragadtam, felemeltem, erősen 
szorítottam, éreztem a gépezetet, és kifacsartam belőle az összes fémet 
és csavart. Nagyon dühös voltam. Timmy kék szeme kidagadt a húsából. 
Néztem a kék íriszt, és azt akartam, hogy ugorjanak ki! A szemek az ágyra 



pottyantak, két kék üveggolyó. Az üres szemüregben láttam a drótokat és 
rugókat, az összes apró mikrocsipet.
- Az isten verje meg! - üvöltöttem. - Átvertek!

Timmy még mindig az anyjával van.
Megfordultam, a szemközti falhoz csaptam az értéktelen babát, a feje a 

lábához csapódott, aztán lecsúszott a padlóra. Nyomában véres csík 
maradt a falon.

Azután kirohantam a szobából, futottam a kabátomért és a cipőmért. Az 
öreg a rossz lábával bicegve jött utánam, és azt kiabálta, hogy várjak 
reggelig, meg hogy maradjak vele.

Ügyet sem vetettem rá. Most Lynne-t akartam. Meg akartam bosszulni, 
hogy ellopta a gyerekemet. Még be sem gomboltam a kabátomat, de már 
kinyitottam a bejárati ajtót. Megcsapott a jeges szél és az arcomba vágott 
a hó.
- Maga őrült! - kiáltotta utánam az öreg.
Becsaptam magam mögött az ajtót. Nem voltam őrült.

Csak a fiamat akartam.
Sikerült eljutnom a Skyline Drive-ig, vissza oda, ahol a kocsim az árokba 

csúszott, az utat most már belepte a hó. A megyei úttisztítók egyik 
hóekéje felvett, aztán eljutottam a 340-es útig, egy kamionos pihenőben 
felvett egy kamion, és visszavitt Washingtonba. A városba érve metróval 
kimentem Rockville-be. Sötétedés után szálltam ki, két nappal az után, 
hogy először jöttem haza, hogy elvigyem a fiamat.

Rockeville-ben havazott. A lábnyomaim tisztán látszottak, amikor 
átmásztam néhány hátsó kert kerítésén, és megérkeztem a házunk mögé. 
Reszketve álltam a hidegben, néztem a sötét ablakokat, miközben a 
feleségem vacsorát készített Timmynek.

Mindketten a konyhában voltak. Timmy a magas etetőszékben ült, 
Lynne pedig beszélt hozzá, mosolygott rá, ide-oda járkált a szék és a 
tűzhely között. Láttam a sütőből kiáramló gőzt, szinte a bőrömön éreztem 
a meleg otthonosságot. Anya és gyermeke.

Lynne szemlátomást fogyott. A szülés után elhagyta magát, meghízott, 
és ezt nem hagytam szó nélkül. Azt mondtam neki, hogy olyan, mint azok 
a kövér nők, akiket olykor a buszon lehet látni, akikre csak a szabadidős 
mackónadrág megy rá, és McDonald hamburgerjén élnek.

Nem is néz ki rosszul, gondoltam. Félig-meddig erekcióm lett, ahogy 
néztem. Nem volt sok ruha rajta, csak az otthonkája, se melltartó, se 
bugyi, ezt pontosan tudtam. A nyelvemet körbefuttattam száraz ajkaimon.

Ez nem tisztességes. Soha semmi nem volt tisztességes a férfiakkal 
szemben, legalábbis velem szemben nem. Két napja nem voltam 
melegben. Nedves ruháim rám fagytak. A nadrágom szára 
megkeményedett, a cipőm és a zoknim csurom víz volt, a lábujjaim között 
éreztem a nedvességet. Es ezt ő tette velem, mondogattam magamban. 
Becsapott, kikergetett a hóba, mintha afféle hajléktalan lennék.

A garázshoz mentem, a szögről levettem a pótkulcsot, kinyitottam az 
oldalajtót és besurrantam. Bent már melegebb volt, legalább a szél nem 
fújt, de már nem volt szükségem a melegre. Túlságosan izgatott voltam. 
Megint éreztem a szívverésemet, éreztem, hogy nyargal a vér a 
testemben. Elvigyorodtam. Jó érzés volt, ahogy emelkedett az adrenalin 
szintem. .



A kocsi szinte minden helyet elfoglalt, ós kénytelen voltam a fűnyíró 
mellett elkúszni, hogy a másik oldalra kerülhessek. Ott volt a házba vezető 
ajtó. Lynne mindig nyitva hagyta, így aztán sikerült besurrannom. Nem 
akartam, hogy a konyhaablakon kinézve lássa, amikor érte megyek.

 Mikor kinyitottam a ház ajtaját, megéreztem a meleget, '"lő csirke 
illatát. Citromos csirkét készített. Tudta, hogy a kedvencem.

Az előszobában sötét volt. Azért ki tudtam venni Lynne nagykabátját, és 
a kicsi Timmy vízhatlan kezeslábasát. Azon az ódivatú fa állófogason 
lógtak, amit Lynne talált valamelyik nyamvadt lomtalanítás során. 
Levettem a kesztyűmet és a kabátomat. Reszkettem. Italra lett volna 
szükségem, de nem kockáztathattam meg, hogy bemegyek a nappaliba, 
és kinyitom a bárszekrényt. Egyébként is. Lynne minden alkoholt kihajított 
az után, hogy inni kezdtem.
- Szívem? Te vagy az? - a hangja megdöbbentett, ijedtemben az 
előszobai tükörnek estem. Láttam magam előtt a kezeimet, reszkettek a 
félelemtől. Megpróbáltam ökölbe szorítani, elképzelni, hogy az ujjaim a 
torkára fonódnak, kiszorítják belőle az életet. Meg tudom tenni, bíztattam 
magamat. Könnyű lesz, ha a közelébe tudok kerülni, és elkaphatom a 
nyakát. Majd adok neki egy barátságos puszit, egy isten-hozott-itthon-
puszit, aztán végzek vele, végzek minden keserűséggel, és elviszem a 
fiamat.

Talán nem is megyek el a házból, nem kell, ha ő már végre nincs itt. 
Talán csak tőle kell megszabadulni. Eláshatnám a pincében, vagy bárhol. 
És itt maradhatok Timmyvel. A sötét előszobában rámosolyogtam a 
tükörképemre. Teljesen felvillanyozott ez a lehetőség.

Mindkét kezemet a zsebembe süllyesztettem, a szövet nedves és 
ragacsos volt.
- Nem jössz be köszönni Timmynek? - kérdezte vidáman, mintha az 
égvilágon semmi baj sem lett volna velünk, közöttünk.

Átbotorkáltam az előszobán, a padlón nedves nyomokat hagyott a 
cipőm. Kiléptem az árnyékból, és beléptem a konyha fénykörébe. Lynne a 
konyhaasztalnál ülve etette Timmyt. Nekem meg az jutott az eszembe: 
megölhetem úgy, hogy Timmy is itt van? Nem fog majd emlékezni rá?
- Szia, drágám - mondta Lynne, és rám nézett. - Találtál állást? 

Lerogytam a szemben lévő székre. A kezemet az asztal alatt tartottam.  
Reszketve ütődtek a térdemnek. Biccentettem, de egy szót sem szóltam. 
Ha kinyitottam volna a számat, biztos sikítani kezdek.
- Bért Lynch telefonált, emlékszel rá? Együtt dolgoztunk a HUD-nál. 
Azt mondja, hogy esetleg jelentkezhetnél a HUD személyzetisénél.  
Munkatársakat keresnek - még mindig mosolyogva nézett rám.
- Oké - suttogtam, és biccentettem.

Lynne figyelme ismét Timmy felé fordult. Letisztogatta a kicsi arcát, ott, 
ahol a kiköpött almapüré összemaszatolta. Én a gyereket bámultam, ő 
pedig mosolyogva viszonozta a nézésemet. Napok óta most először 
tudtam szívből, boldogan elmosolyodni.
- Mit csináltál egész nap?
- Mit? - kiabáltam rá.
- Szívem, nem kell azért rögtön idegeskedni - pillantott rám Lynne, és 
összeráncolta a homlokát. - Csak annyit kérdeztem, hogy hol voltál egész 
nap.



- Kint.
- Igen, tudom, hogy kint voltál - sóhajtotta.
Gyűlöltem, amikor így sóhajtott, mintha valami visszavonhatatlanul és 
végzetesen rosszat tettem volna.
- Voltam a... - elhallgattam, és a konyha másik sarkába bámultam. 
Igyekeztem összeszedni magamat. Nem tudtam ugyanis, hogy merre 
jártam egész nap. Megráztam a fejemet, igyekeztem, hogy kitisztuljon az 
agyam.
- Szívem, jól vagy? - most már aggódva méregetett. - Sikerült mindent 
megvenned? A pelenkákat?

Bólintottam, aztán nagy nehezen a szavakat is kipréseltem magamból. - 
Mindent megvettem, ami kell.
- Kösz. Sajnálom, hogy elfelejtkeztem róluk, de a meghallgatás tovább 
tartott, mint ahogy számítottam rá. Azt hiszem, megkapom ezt az állást, 
szívem, és akkor egy darabig semmire sem lesz gondunk. És tudom, hogy 
neked is sikerül majd állást találnod. - Csak beszélt, beszélt, miközben 
letisztogatta Timmyt, rám is vetett egy pillantást, azután levette a 
partedlid.
- Majd én viszem - mondtam, hogy ne kérdezzen semmit.
- Felesleges, koszi. Fürdenie kell. Kezdj el vacsorázni. Egyél talán 
krumplit.

Avval kiment a konyhából, és egy pillanatig sem engedett közel a 
gyerekhez. Mikor elhaladt mellettem, megéreztem a teste szagát. Azt 
hittem, elhányom magam. Gyűlöltem a picsája szagát.

Ahogy kiléptek a konyhából, Timmy azonnal sírni kezdett. Hallottam, 
ahogy Lynne beszél hozzá, csitítgatja. Most már csak vele törődött, velem 
nem. Emlékeztem, amikor még nekem suttogott ilyen anyásan 
megnyugtató szavakat, mintha én lennék az egyetlen szerelme. De 
mostanában már soha.

Az agyam gyorsan járt, előreszaladt, tervezett. Amikor eszembe jutott, 
hogy mit fogok később csinálni, szélesen elvigyorodtam.

Körbenéztem a konyhában. Világosabb volt, mint ahogy emlékeztem rá. 
Több volt a fény, és valahogy égetett, mint a szolárium lámpái. Olyan 
érzésem volt, mintha a tengerparton napoznék. Éreztem, ahogy a homlo-
komra kiült a veríték, a hónom alja is izzadni kezdett. Túl sok ruha volt 
rajtam. Pulóverek, ingek. Még a trikómat is levetettem, de a konyhai 
körték melege így is égette a bőrömet. A karomra néztem, máris látszott, 
hogy a bőröm kezd felhólyagosodni.

Leoltottam az összes lámpát, kikapcsoltam a sütőt. Ott álltam a ház friss 
sötétjében. Mikor végre lehűltem, a fiókhoz léptem és kivettem a 
konyhakést, azt a vastag, nehéz darabot, amellyel Lynne a csirkét szokta 
feldarabolni. A tenyeremben éreztem a súlyát. Szerettem ezt a kést.  
Szerettem, hogy olyan nehéz. Ha használom, még csak erőfeszítésre sem 
lesz szükségem.

Bementem a közös hálószobánkba, beálltam az ajtó mögé, ahova nem 
jutott el a padlószőnyeget megvilágító fény. Mikor felpillantottam, a fali 
tükör előtt találtam magam. De nem látszottam a tükörben. Nem bizony, 
és ettől mosolyognom kellett.
- Szívem, mit csinálsz?



Lynne állt mellettem, halkan beszélt, mintha én is egy gondjaira bízott 
gyerek lennék. - És minek kell neked az a leveses kanál? - kérdezte. 
Szemlátomást roppant jól szórakozott, bár közben kíváncsi mosolygással 
méregetett.

Lenéztem a kezemre. A fa merőkanalat szorongattam, nem a fekete 
nyelű kést.
- Szívem, mi baj van? - Közelebb lépett, most már igazán aggódott. 
Képtelen voltam elviselni a leheletét. A nemi szerveiből áradó bűz 
betöltötte a szobát. Mikor nem válaszoltam, gyorsan folytatta: - Nem 
hagyhatom egyedül a kicsit - és a fürdőszoba felé indult. - Gyere velem - 
parancsolta.

Engedelmesen követtem, közben még mindig a merőkanalat 
szorongattam. Tévedtem, ez minden. Rossz szerszámot kaptam elő. Attól 
még megölhetem, jutott rögtön ezután az eszembe. Szétverhetem az 
agyát a fürdőszoba kövén, a vére meg lecsurogna a lefolyóba. Utána a 
pincében lévő mélyhűtőből kipakolnám az összes húst, és őt meg 
begyömöszölném. Esetleg fel is darabolhatnám, bár az túl sok macerával 
járna. A szomszédoknak azt mondanám, hogy üzleti úton van. Senkinek 
sem hiányozna. Kőkeményre fagyna, ez minden. A gondolatra 
elmosolyodtam.
- Nem zuhanyozol le? - kérdezte Lynne. Háttal állt nekem, Timmyt 
törülgette, majd bekente babaolajjal.
- Miért? - a kérdés teljesen váratlanul ért.

Lynne felém fordult. - De szívem, McCafferyékkel vacsorázunk - a 
hangja megemelkedett.

Nem válaszoltam. Már tudtam, hogy jobb, ha nem mondok semmit, 
amikor élesre vált a hangja. Jól megtanultam a leckét. Tudtam, hogyan kell 
bánni a feleségemmel.

Bementem a nappaliba, egy darabig álldogáltam, megpróbáltam 
eldönteni, hogy mit tegyek. Teljesen elfeledkeztem a McCafferyékkel 
megbeszélt vacsoráról. Az igazat megvallva, most, hogy jobban 
belegondoltam, nem is tudom, kikről beszélt. Kik azok a McCafferyék?

Csak pár percig ácsorogtam odabent, amikor az az asszony megint 
utánam jött. Nem képes magamra hagyni.
- Szívem, mit csinálsz? Már vagy tizenöt perce itt állsz.
Miért nem zuhanyozol? A bébiszitter fél órán belül itt lesz. - Közelebb jött, 
a szeme megint kiguvadt. Nem bírtam a szemébe nézni. - Mi a baj? Jól 
vagy? - felnyúlt, és megérintette az arcomat. - Szívem, hiszen te jéghideg 
vagy. - A hangjában aggodalom csendült.

Akkor azon kezdtem el gondolkozni, hogy ki is ez a nő, ós miért nem 
hagy békén, mit faggat állandóan. Odébb léptem, nem akartam, hogy ez a 
személy hozzám érjen.
- Felhívom a doktort - mondta és valami sürgetést éreztem a hangjában. - 
Ma este nem megyünk sehova. Szerintem beteg leszel, tudom. És édes 
istenkém, aztán a baba is elkapja.

Kiment a konyhába. Láttam, hogy telefonál valakinek, aztán megfordult, 
és megkért, hogy nézzek rá a gyerekre.

Milyen gyerekre? Ezen gondolkoztam, miközben lassan megfordultam. 
Sehol sem láttam gyereket. Szerettem volna megszólalni, elmondani 
ennek az asszonynak, de a nyelvem feldagadt a számban. Megkukultam. 



Abbahagytam a próbálkozást, inkább elindultam a fürdőszobába. Éreztem, 
hogy pisilni kell. Semmi mást nem akartam, csak pisilni, és féltem, hogy a 
nadrágomba eresztek, ahogy egyszer régen, évekkel ezelőtt, még iskolás 
koromban.

A fürdőszobában megláttam a gyereket. A lehajtható pelenkázón ült. A 
karját a magasba emelte, integetett vagy mi, és mosolygott rám.

Mondtam, hogy ne nézzen így, de csak tovább vigyorgott, még akkor is, 
amikor vizeltem, és mellément, lefröcsköltem az ülést, aztán a falat is. 
Megfordultam, és rápisiltem a zuhanyfüggönyre. Olyan hangja volt, mint 
amikor a zápor csapkodja a tetőt, elégedetten nevettem.

A kisbaba is kuncogni kezdett, aztán hangosan nevetett. Megfordultam, 
ránéztem, közben a szerszámom még a kezemben volt. Mondtam, hogy ne 
nevessen ki, erre megint kuncogott. Mikor elmosolyodott, az arca fénylett, 
mint a bohócoknak. - Nem tetszik, hogy kinevetsz - mondtam a kicsinek, 
erre gurgulázni kezdett.

Felhúztam a sliccemet, odaléptem, elkaptam a kék rugdalózójánál.
- Ne nevess ki! - kiáltottam.

A hangomtól megijedt. Kék szeme ragyogott. Aztán eltorzult az arca, 
vörös lett, és bömbölni kezdett.

Egy kézzel felkaptam, és megráztam azt a kövér kis testét, közben azt 
üvöltöttem, hogy hagyja már abba. A bőgése betöltötte az agyamat.  
Képtelen voltam gondolkozni.

A szemem sarkából megláttam az asszonyt. Egyszerre csak ott állt az 
ajtóban, elállta az utamat. Vékony arca sápadt és ijedt volt. Ez tetszett, 
hogy ennyire retteg.
- Mit csinálsz, Nelson? - sikította, és a babáért nyúlt.
Én azonban magasra emeltem, mint egy kövér focilabdát. Amikor felnyúlt 
érte, hasba rúgtam. Összegörnyedve kapkodott levegő után, felbukott, és 
a zuhanyfüggöny felé csúszott, majd arccal a kádba esett.

Elléptem tőle, berohantam a nappaliba, közben jót nevettem az 
asszonyon. A sikoltozó baba még mindig a kezemben volt. Megmondtam a 
kis kölöknek, hogy szétverem a fejét, ha nem hagyja abba a bőgést, aztán 
megpördültem, és szembetaláltam magam az asszonnyal, aki nem tudott 
békén hagyni, valami nevet sikoltozott, és azt akarta, hogy adjam oda neki 
a kölyköt.

Állandóan a gyerekért nyúlkált, én meg megpörgettem a kis piszkot, a 
hónom alá csaptam, mint egy zsák krumplit. Az asszony a körmeit vájta 
belém, kiserkent a vérem.
- A pokolba veled - üvöltöttem, és rávetettem magam, a könyökömmel az 
arcába csaptam, eltörtem az orrát, láttam, hogy sűrű, vörös vére elkenődik 
a képén. Elesett, végigcsúszott a parkettán, és amikor megint felállt, nem 
esett újra nekem, hanem berohant a hálószobába. És valahogy tudtam, 
hogy a pisztolyért megy, amit a komód felső fiókjában tart. A nappali 
másik ajtaján mentem utána, átvetettem magam az ágyon, a gyerek még 
mindig a hónom alatt volt, úgy éreztem magam, mint egy profi futballista.

A keze a fiók mélyén volt, a pisztolyt kereste. Lábbal berúgtam a fiókot, 
rá a kezére, eltörtem a karját.

 Sikított és sikított, lógott a fiókon, fuldoklott a könnyeitől, és a 
fájdalomtól. Hagytam egy kicsit szenvedni, hagytam érezze a fájdalmat.  



Aztán kinyitottam a fiókot, engedtem, hogy lerogyjon a földre, törött karja 
a teste alatt, orrából-szájából szivárgott a vér.

Szabad kezemmel benyúltam a felső fiókba, kivettem a súlyos pisztolyt, 
lenéztem a nőre, céloztam, és lukat lőttem a halántékába. Úgy 
tekergőzött, mint egy kígyó.

Mikor visszamentem a nappaliba, az öregember a kanapén ücsörgött, és 
a Rém rendes családot nézte. Egy pillantást vetett rám, és megkérdezte: - 
Mit csinált az asszonnyal?

Megráztam a fejemet. Nem jutott az eszembe, bár azt tudtam, hogy 
valamit csináltam vele. Azt mondtam, hogy elküldtem a boltba, vegyen 
magának ruhát.
- Jó - mondta erre az öreg. - És ezzel mi lesz?

A kezemre néztem. Elfelejtettem, hogy a gyerek a kezemben van. A 
nyakánál fogva tartottam, lógott, mint a döglött csirke. Ledobtam egy üres 
székre, szétterült, úgy hevert ott, mint egy kitömött baba, amit ott felejtett 
valamelyik gyerek.

Akkor leültem az öregember mellé, aki megkérdezte, hogy szeretem-e a 
Rém rendes családot.

Megráztam a fejemet, nem tudtam, mit feleljek.
Akkor megmondta, hogy nem fogom megúszni, elmondta, hogy követni 

fognak, az asszony is, mert elektródák vannak az orromban. Látta őket.
Odanyúltam, óvatosan megtapogattam jobb orrlukamnál a puha bőrt. 

Igaza volt. Éreztem az apró mikrocsipeket.
- Mit tegyek? - kérdeztem az öreget, és igyekeztem megőrizni a 
nyugalmamat. Tudtam, hogy ez nagyon fontos, hogy megőrizzem a 
nyugalmamat.
- Nem menekülhet - mondta. - Erre gondolt, igaz?
Bólintottam, de nem voltam benne biztos. Élt bennem egy emlék, bár 
lehet, hogy csak álom volt, egy hideg virginiai országútról, és arról, hogy 
dél felé száguldók. Azt hiszem volt velem valaki, vagy lehet, hogy 
magamban beszéltem. Szeretek magamban beszélni.
- A nyomára bukkannak - mondta az öregember, és a televízió felé 
biccentett. - Ők mindent tudnak.
- Kik? - ezt nagyon szerettem volna tudni. Állandóan a tévé felé 
mutogatott, aztán előrehajolt, és csatornát váltott. - Ő mondta. - Ő tudja. 
Odanéztem, Dan Rather pislogott rám
- Látja -, mutatott az öreg a képernyőn a kameraman kis fülhallgatójára. - 
Minket hallgat. Mindent tud. Ok mind tudják. - Vigyorogva nézett. 
Szemlátomást tetszett neki, hogy rámutathat az összefüggésekre.
- A francba - mondtam, és eszembe jutott a pisztoly. Előkaptam, és lukat 
lőttem Dan Rather homlokába. A képernyő sziszegett, és a szemünk előtt 
felrobbant, erre mind a ketten nevetni kezdtünk. Muris volt, hogy Dan 
Rather a szemünk előtt feketedett el. Erre eddig nem is gondoltam. 
Eszembe sem jutott, hogy ennyire egyszerű lehet. Mármint megszabadulni 
tőle.

Egy darabig még üldögéltünk, csak mi ketten, aztán éjfél után, amikor 
már nagyon lehűlt a levegő, bementem a hálószobába, megfogtam az 
ágytakarót, és magam köré tekertem. Az asszony még mindig ott volt, 
saját megfeketedett vérében ült. Mondtam neki, hogy mossa fel, de meg 
se moccant.



Mire visszamentem a nappaliba, az öreg már elment. Félig-meddig 
számítottam erre. Most már sajnáltam, hogy golyót eresztettem Dan 
Rather homlokába. Hiányzott. Hiányzott az asszony és a gyerek is. Velük 
legalább nem voltam egyedül.

A kanapéra kuporodtam, ós elaludtam. Amikor felébredtem, már fényes 
nappal volt, a nap a szemembe sütött. Körbenéztem, és láttam, hogy éjjel 
havazott, de most már kisütött a nap, szép idő ígérkezett. A kocsi feljárón 
ott állt a Pontiacom, arra gondoltam, hogy ez biztos az öregember műve, ő 
hozta idáig Virginiából, aztán eszembe jutottak az elektródák, amikről 
beszélt, és óvatosan megérintettem őket. Fura módon megnyugtatott, 
hogy valaki figyel, vigyáz rám, tudják, majdnem úgy, mint egy őrangyal.
- Halló - mondtam annak, aki hallgatózott.
Felálltam, kimentem a konyhába. A gyerek még mindig a széken hevert, a 
lába furán kicsavarodott. A hálószoba ajtajában pedig az asszony lábát 
láttam.

Kinyitottam a hűtőt, kivettem a narancslevet, pár tojást, reggelit 
készítettem magamnak, az asztal mellett állva ettem. Szerettem volna 
kávét is inni, de túl fáradt voltam, hogy bajlódjak vele.

Még az asztalnál álltam, amikor megcsörrent a telefon.
Azt hiszem, hogy a telefon volt. De lehet, hogy az elektródák. Nem 

tudnám megmondani. De amikor a telefon csörgött, megfájdultak a 
fogaim.

Mikor felvettem a kagylót, egy nő szólt bele, vidáman, barátságosan. - 
Nelson? Te vagy az Nelson? Újra otthon vagy?

Letettem a kagylót, de remegtem, úgyhogy nem tudtam elengedni a 
készüléket. A fogaim megint zümmögni kezdtek, és erre felemeltem a 
kagylót.
- Nelson? Lynne ott van, Nelson? - a hang most aggodalmas volt.
- Nem vagyok Nelson - feleltem kimérten. - Kellognak hívnak - mondtam, 
a nevet a kukoricapelyhes dobozról olvastam le. És megint letettem a 
kagylót.

Még egyszer csöngött, zümmögtek a fogaim, belesajdult a fülem. 
Visszamentem a nappaliba, a takarók között megtaláltam a pisztolyt, és 
ekkor rájöttem, hogy nincs rajtam se ing, se cipő. Gyorsan felöltöztem, 
siettem, mert tudtam, hogy hamarosan itt lesznek, keresni fogják Nelsont 
és Lynne-t, azokat az embereket, akik itt laktak ebben a házban.

Felöltöztem, az ajtóhoz mentem, és akkor eszembe jutott a fiam. Boldog 
arcocskájának képe fájdalmas lukat égetett a szívembe, visszamentem 
érte, a székhez, ahol elaludt. Becsavartam a pokrócába, könnyedén karba 
kaptam, és kivittem magammal a kocsihoz.

Az utcában lakó szomszédok már ébren voltak, és egy asszony, akit 
valaha ismerhettem, a ház felé sietve átvágott a havas úton. Csizma volt 
rajta, és a férje télikabátja. 

Azt hiszem nekem szólt, de én beugrottam a kocsiba, letettem a babát a 
hátsó ülésre, magam a kormány mögé pattantam, és beindítottam a 
motort.

Az asszony most már rohant, egy nevet ismételt kiabálva. Láttam, hogy 
a lélegzete ködként gomolyog, láttam a szemében a félelmet.



- Nelson - ordította. - Nelson, mi baj van? - A kocsi elindult, végigsúroltam 
a járdaszegélyt, kis híján elvittem a nő lábát, alig volt ideje félreugrani, 
aztán belepottyant a friss hóba.
- Láttad ezt, Timmy? Láttad ezt? - kiáltottam, és teljes sebességre 
kapcsoltam. Egyre távolabb kerültem a háztól, végighajtottam a külvárosi 
utcán, ráfordultam az autópályára. Végre szabad voltam. - Végre szabad! - 
kiáltottam.

A fiam aludt. Mozdulatlanul aludt.

F. Paul Wilson - Az Élet Egy Napja

Amikor a svábbogár a falon jobbra fordult, Jack újabb shurikánt hajított 
rá a szoba másik végéből. A csillag acél hegye közvetlenül a svábbogár 
csápja fölött csapódott a táblába. A bogár hátrált, ettől a mozdulattól már 
négy acélcsillag között találta magát.
- Sikerült! - mondta Jack, aki a beépített szállodai ágyon hevert.

Összeszámolta a falból kiálló shurikánokat. A működőképesnek csak 
nagy nehézségek árán nevezhető tévé fölött vagy egy tucatnyi volt, 
kecses ívet írtak le. Az ív vége egy kis körben végződött, ott került 
csapdába a svábbogár.

Ezt kapd ki! Már megint sikerült kiszabadulnia. Átmászott az egyik 
shurikánon, és folytatta útját, ki tudja hova. Jack hagyta, had menjen, és a 
hátára fordult.

Unatkozott.
És meleg volt. Farmert viselt, túlméretezett könnyűdzsekije alatt pedig 

egy bő kötött pulóvert, mindkettő sötétkék; a feje búbjára fekete-
narancssárga kötött sapkát nyomott. Kikapcsolta a termosztátot, de a 
szoba így is kemence forróságú volt. Viszont nem merte megkockáztatni, 
hogy levegyen valamit, mert amikor megszólal a csengő, azonnal futnia 
kell.

Átnézett a poros asztalkára, ahol az antennás, walkman méretű doboz 
hevert, egyelőre csendben.
- Gyerünk már! - mormolta. - Kezdjük el.

Reilly és sleppje ma estére tervezett mindent. Mi a csudáért nem tudják 
már elkezdeni? Már majdnem hajnali egy van - három órája rohad ebben a 
bolhafészekben. Ráadásul elkezdett viszketni. A tévében semmi nézhető 
sem volt, legalábbis semmi olyan, amin ne aludt volna el. A meleg 
önmagában is megviselte, nem kellett ahhoz Johnny Carson altatónak is 
beillő beszélgetése valami színésszel, akiről ráadásul még az életben nem 
is hallott.

Friss levegő. Az talán segítene.
Jack feltápászkodott, kinyújtózott és az ablakhoz lépett. Odakint tiszta 

az éjszaka, a hatalmas, szinte kísérteties telihold a város fölé emelkedett. 
Megragadta a kart, és meghúzta. Semmi. Ez a rohadék meg se moccan. 
Éppen a keret sarkát nézegette, mikor meghallotta a puska zárának halk 
kattanását. A golyó az ablaküvegen át, a feje mellett kétujjnyival süvített 
el; az arcát beborította a rengeteg apró üvegszilánk.

Jack lábai felmondták a szolgálatot, a padlóra rogyott. Várt. Több lövés 
nem érkezett. Négykézlábra emelkedett, de a fejét az ablakpárkány szintje 
alatt tartotta. Egy hirtelen ugrással az ágy melletti asztalon álló lámpánál 



termett, majd lámpástul a földre hengeredett. Újabb lövés süvített be a 
szobába, épp akkor, mikor a háta a padlót érte. Hanyatt esett. Lekapcsolta 
a lámpát.

A másik lámpa az, amelyik a tévé mellett állt, még mindig világított - 
hatvan watt segítség a lövésznek. És bárki legyen is a lövöldöző, tudnia 
kellett, hogy Jack oda fog menni. És várt.

Jack hason csúszott a gyári szövésű szőnyegen az ágy vége felé, amíg 
olyan szögbe nem ért, ahol már látta az ernyő alatt a villanykörtét.  
Elővette az utolsó előtti shurikánt, és a körte felé hajította. A kipattanó 
kékes-fehér elektromos szikraeső után a szoba sötétbe borult, már csak a 
képernyő kékje világított.

Jack abban a pillanatban az ágy fölé emelte a fejét, és kikukucskált az 
ablakon. A pókhálósra töredezett üvegen keresztül meglátott egy 
bebugyolált alakot, aki megfordult és a szomszéd ház tetején át elhúzta a 
csíkot. A holdfény megcsillant a hosszú puskacsövön, megvillant a telesz-
kóp lencséjén, azután az alak eltűnt.

A vékony sípoló hang hallatán felugrott. A jelződobozon őrülten villogott 
a piros lámpa. Kuropolisnak szüksége van rá. Ami azt jelenti, hogy Reilly 
lecsapott.
- A pokolba!

Nem is rossz éjszaka, gondolta George Kuropolis, és letörölte a pultot a 
vékony fiatal, barna hajú lány előtt. Nem tökéletes, de még ebben az 
órában is van egy tucatnyi vendég, nincs miért panaszkodnia. És ami még 
jobb, Reilly és a gengszterei nem dugták ide a képüket.

Talán ma este valaki mást zargatnak.
- Mit kér? - kérdezte a barnát.
- Teát, legyen szíves - mosolygott rá a lány. Kedves a mosolya. Jól 
öltözött, rendes ékszereket hord. A környékhez képest nincs túlöltözve 
ugyan, de az átlagnál jobb a ruhája.

George azt kívánta, bárcsak több ilyen kaliberű vendége lenne. 
Megérdemelné! Miért is ne? Hiszen kívül belül csillog a króm. A padlóról 
enni is lehetne. És itt helyben készítik el a felszolgált ételeket.
- Természetesen. Pitét nem óhajt?
- Köszönöm, nem.
- Pedig finom. Feketeszedres, magam készítettem.
Újabb mosoly. - Köszönöm, de diétázom.
- Persze - motyogta, miközben elfordult, hogy vizet forraljon. - Mindenki 
diétázik. Az én egészségemnek viszont nem tesz jót a diéta.

Kivágódott az ajtó, és egy húszas évei közepén járó fehér férfi pattant 
be, kezében lefűrészelt csövű puskát szorongatott. A mennyezetre célzott, 
és a pénztár fölötti díszbe eresztett egy sorozatot. A lövés süketítő zajjal 
dörrent, és mindent elborított az üvegszilánk. Matt Reilly megérkezett.

Mögötte négy bandatag tömörült. George felismerte őket: a fekete 
Reece fehér szegélyes bőrkabátban; Rafe a kék Mohikán, Tony a fehér, és 
Cheeks a babaarcú bőrfejű.
- Jól van - mondta Reilly. Hajlott orra alatt kegyetlen mosoly terült szét. A 
szeme kicsi volt és rosszindulatú, a szemöldöke sötét, a haját viszont 
szőkítette és felnyíratta, mint a katonák. - Itt a kibaszott idő!



George benyúlt a zsebébe és megnyomta a jelző gombját, majd 
magasba emelte a két karját és a falhoz hátrált.
- Hé, Matt - kiáltotta -, ne izélj! Mi a gond?
- Tudod te nagyon jól, mi a gond, George - felelte Reilly.
Odalökte a puskáját Reece-nek, és megkerülte a pultot.

Mosolyogva közeledett George-hoz. Ennek a mosolynak a láttán George 
gyomra, ha lehet még jobban összeszorult a félelemtől. Annyira 
megbabonázta az üres mosoly, hogy nem vette észre a közeledő öklöt. Az 
ütés gyomorszájon találta. A fájdalomtól kétrét görnyedt; az utolsó csésze 
kávé a torkáig emelkedett, de nem hányta ki.
- Jézus! - nyögte.
- Már megint késtél, George! - Reilly a foga között szűrte a szavakat. - 
Legutóbb már megmondtam, mi lesz, ha nem tartod magad a 
megállapodáshoz.

George-nak nehezére esett felidézni a kellő szöveget.
- Nem tudok két védelmet fizetni egyszerre! Nem engedhetem meg 
magamnak!
- Azt nem engedheted meg magadnak, hogy ne engedd meg magadnak! 
És nem kell kettőt fizetned. Csak nekem fizess!
- Naná! Pontosan ezt mondja az a másik pasas is, amikor azt akarja, hogy 
neki fizessek.
- Te csak ne aggódj a másik pasas miatt! Ma este gondom lesz rá! De re! 
- Reilly a falhoz lökte George-ot. - Példát kell statuálnom veled, George! 
Mindenki látta, mi történt Wolanskyval, amikor énekelni kezdett. Most azt 
fogják látni, mi lesz az olyan szarból, aki nem fizet!

Ebben a pillanatban valaki felsikított George jobb oldalán. Arra fordult. 
Reece a kettes és négyes bokszban ülő öt férfi vendéget fegyverrel 
kényszerítette, hogy kiürítsék a zsebeiket az egyik asztalra. Valamivel 
távolabb, a pultnál Cheeks egy hatalmas, gonosz, görbe pengéjű késsel 
hadonászott a teás lány orra előtt.
- A gyűrűt, babám - mondta. - Addsza szépen ide.
- Ez az eljegyzési gyűrűm - mondta a lány.
- Ha szép akarsz lenni az esküvődön, jobb, ha ideadod. Nyúlt volna az 
ékszerért, de a lány ellökte a kezét. - Ne!

Cheeks kiegyenesedett, és a kést becsúsztatta a derekára erősített 
tokba.
- Óóó, ezt nem kellett volna, te kis boszorkány – mondta olajos hangon 
Reece.

George szerette volna, ha huszonöt éves, úgy néz ki, mint 
Schwarzenegger, nem pedig megroggyant ötvenes, ceruzavastagságú 
karokkal. Feltörölné a padlót ezekkel a mocskokkal.
- Állítsd meg! - kérte Reillyt. - Kérlek! Mindent megfizetek!
- Most, már ha akarnám, sem állíthatnám meg - vigyorgott Reilly. - 
Cheeks imádja, amikor keménykednek!

A bőrfejű egyetlen gyors, sima mozdulattal elkapta a lány blúzát, és 
szétszakította. A blúz eleje eltűnt. A félig átlátszó melltartón keresztül 
látszottak a lány mellei. Sikított, és leköpte támadóját. Cheeks letörölte a 
nyálat, elkapta a lányt és ledöntötte a földre.



A Reece melletti bokszból az egyik férfi felugrott, és a párocska felé 
indult. - Hé, maga, mit képzel, mit csinál?

Reece a puskatussal vágta képen. A férfi, vérző homlokkal zuhant vissza 
az ülésre.
- Tony! - kiáltotta Reilly a kassza mellett álldogáló mohikánnak. - Hol van 
Rafe?
- Hátul.

George úgy érezte, lángol a fejbőre, amikor Reilly a hajánál fogva 
hirtelen megragadta, és Tony felé lökte.
- Vidd hátra George-ot. Te meg Rafe megleckéztethetitek, hogy többet ne 
késsen.

George záróizmai meglazultak. Hol van Jack?
- Fizetek! Mondtam, hogy fizetek!
- Az már nem ugyanaz, George! - mondta Reilly, és lassan megcsóválta a 
fejét. - Minden hónapban ide kell jönnöm, és megcsókolnom a seggedet, 
csak azért, hogy
megkapjam, ami jár nekem? Hát tudod, van ennél jobb dolgom is.

Reilly George szeme láttára beütötte a pénztárgépbe a „NO SALE" 
gombot, és nekilátott kibányászni a bankókat.

George nyakát harapófogóként szorították a tömzsi ujjak, aztán a 
konyha sarkába penderítették. Rafe oldalt álldogált, és az elektromos 
húsdarálóval játszadozott. George ezen szokta ledarálni a házi készítésű 
kolbászhoz valókat.
- Rafe - mondta Tony, - Matt azt akarja, hogy tanítsuk meg a helyes 
viselkedésre Mr. Zsírosbödönt.

Rafe nem nézett fel. Egy nyers csirkelábat szorongatott. Belenyomta a 
darálóba. A gép zörgése sem tudta elnyomni a recsegő csontok hangját. 
Az embernek felfordult tőle a gyomra. Aztán alul szép lassan kipréselődött 
a darált csirkeláb.
- Hé, Tony! - nézett fel vigyorogva Rafe. - Remek ötletem támadt.

Jack végigrohant a második emelet folyosóján. Kettesével vette lefelé a 
lépcsőfokokat, átviharzott a „Lucky Luké" hotel sötétkék-élénksárga 
kockás csempeburkolatán, és kilökte a füstüveg berakású bejárati ajtót. Az 
ajtó felett élénkvörös neon felirat hirdette, hogy a vendég megérkezett a 
Lucky Hotel-be.

Jack leugrott a bejárathoz vezető három lépcsőfokon, és tovább futott a 
járdán. Fél háztömbnyi balra, aztán megint balra, átvágni egy kukákkal és 
kiszóródott szeméttel elárasztott keskeny sikátoron, és máris a Highwater 
Diner hátsó bejáratához érkezett. A kulcsot már előkészítette, benyomta a 
raktárajtó lakatjába. Csak annyi ideig állt, amíg elővette a 45-ös automata 
Colt Mark IV-et, és a kötött sapkáját az arcába húzta. így egy 
mindenszentekre való sí maszk takarta a vonásait. Élénk narancssárga 
lampionlukon nézett a külvilágra. Kinyitotta az ajtót, és besurrant a 
konyha végében lévő raktárba.

Elölről dulakodás zaja hallatszott, majd George kétségbeesett, könyörgő 
sikolya: - Ne! Neee! Kérem, ne! , Előlépett a hűtő sarka mögül. A Reilly 
banda két tagja, Tony és Rafe - bárhol megismerte volna ezt a két mohi-
kánt - a húsdarálóba akarják szuszakolni George kezét, aki eszeveszetten 
próbált ellenállni. De elvesztette a csatát. Az ujjai pillanatokon belül 
kolbásztöltelékké máinak.



Jack már-már előkapta a pisztolyát, mikor a közeli pulton észrevette az 
acél húsklopfolót. Felkapta, meglengette. Jó nehéz - legalább másfél kiló a 
feje. Az automatát zsebre vágta, a trióhoz lépett, és oldalról megcélozta 
Tony fejét.
- Tony! Ide süss!

Tony felkapta a fejét, és a halántéka helyett az arcával fogta fel az 
acélkalapács ütését. Tompa puffanással csapódott a férfi orrába. Mire Rafe 
észbekapott, társa már félig-meddig összeesett.
- Tony?

Jack nem várta meg, amíg felnéz. A húsklopfolóval hatalmasat sózott a 
kékre festett fejre. Rafe követte Tonyt a padlóra.
- Jesszusom, de örülök, hogy itt vagy! - mondta levegő után kapkodva 
George, és hitetlenkedve simogatta ujjait, mint aki maga sem hiszi, hogy 
még mind megvannak. - Mi tartott ilyen sokáig?
- Két perc sem lehetett - mondta Jack. A klopfoló nyelét az övébe 
csúsztatta, majd előhúzta a fegyverét.
- Nekem éveknek tűnt.
- A többiek elől vannak?
-  Csak hárman - Reilly, a bőrfejű és Reece. Jack gondolkodott. - És a 
többiek?
- Fogalmam sincs.

Jack viszont tudta. A három idősebb feltehetően arról a bizonyos 
háztetőről próbálta őt leszedni a szállodai szobában. De hogy találtak rá? 
Hisz még George-nak sem árulta el, hogy a Luckyban lesz.

Csak egyféleképpen tudhatja meg... 
- Oké. Zárd be a hátsó ajtót, és maradj itt. A többieket bízd rám.
- Van kint egy lány... - kezdte George.
Jack biccentett. - Máris megyek.

Megfordult, és kis híján összeütközött a lengőajtón belépő Reillyvel. A 
pasas a markában lévő bankókat számolta.
- Mi a helyzet... - kezdte Reilly, de lemerevedett, mikor Jack az álla alá 
nyomta a fegyver csövét.
- Boldog mindenszenteket - mondta Jack.
- A francba. Már megint te?
- Bizony Matt, öreg fiú. Megint én. Látom, összegyűjtötted a pénzemet. 
Milyen gondos vagy. Tedd csak bele a bal zsebembe.

Reilly elsápadt a dühtől, mikor észrevette a földön heverő társait.
- Meghalsz, pajtás. Sőt, rosszabb lesz az, mint a halál.
Jack a sí maszk alatt elmosolyodott, és még jobban Reilly torkának nyomta 
a fegyvert. - Csak csináld, amit mondok.
- Mit keres rajtad ez a maszk? - kérdezte a másik, miközben a pénzt Jack 
zsebébe gyűrte. - Annyira rusnya vagy? Vagy a Pókembernek hiszed 
magad?
- Dehogy. A Tökös ember vagyok. És így én, ismerlek téged, de te nem 
ismersz engem. Tudod Matt, én ám nagyon közelről ismerlek. Tudok 
minden félelmedről. Mindenütt ott voltam, és figyeltelek. Láttam, amikor 
biliárdoztál Gusszal. Mögötted mentem az utcán, és véletlenül beléd 
botlottam a tömegben. Legalább egy tucatszor a bordáid közé lökhettem 
volna a jégcsákányt. De ne is akarj kiszúrni magadnak. Nem fog sikerülni. 



Mert amíg te mindent megteszel, hogy nagyfiúnak látszódj, én azon 
vagyok, hogy senki ne vegyen észre.
- Nem is, mert egy nagy senki vagy - A hangja kemény volt, mint mindig, 
de a szemébe már beköltözött a félelem.

Jack elnevette magát. - Meglepődtél, hogy itt vagyok?
- Annyira nem - válaszolta Reilly, aki kicsit magához tért. - Gondoltam, 
hogy felbukkansz.
- Igen? Mi a baj? Nem bízol a kivégző osztagodban? 
- Kivégző osztag? - a szeme elkerekedett az őszinte
csodálkozástól. - Mi a francról beszélsz?

Jack érezte, hogy Reilly nem akarja átverni. Legalább annyira 
csodálkozott, mint Jack.

Egy pillanatra elkalandoztak a gondolatai. Ha nem Reilly bandája, akkor 
kik?

Erre most nincs idő. Különösen nem most, hogy elölről elfojtott sikolyok 
hallatszanak. Megpördítette Reillyt, és a lengőajtón keresztül belökte az 
étterembe. Odabent aztán arccal a pultra lökte, és a homlokához 
szorította a pisztolyt. Látta, hogy Reece féltucatnyi vendéget tart sakkban 
a levágott csövű fegyverével. De merre van az az őrült Cheeks?
- Jól van csibéim - ordította Jack -, vége a mulatságnak! Fegyvereket 
eldobni.

Reece megpördült. A szeme kitágult, és rájuk fogta a golyószórót. Jack 
érezte, hogy Reilly háta megfeszül.
- Rajta - biztatta Jack, és szinte teljesen Reilly mögé került. - Ennél 
randább már úgysem lehet.
- Ne. Fiúk, ne! - nyögte halkan Reilly.

Reece nem moccant. Látszott, hogy nem tudja, mit csináljon. Úgyhogy 
Jack megmondta.
- Tedd azt a pultra, különben szétlövöm a fejét.
- Nincs az az isten - felelte Reece.
- Ne cukkolj, fiú! Szórakozásból is megtenném!

Jack remélte, hogy Reece komolyan veszi, mert ő komolyan gondolta. 
Ma este már lőtt egyszer, és gyilkos hangulatban volt.
- Tedd, amit mondd, haver - szólalt meg Reilly. - Nem - ellenkezett ismét 
Reece. - Kimegyek innen, de nincs az az isten, hogy odaadjam ennek a 
szopósnak a fegyveremet.

Jack ezt nem engedhette meg. Abban a pillanatban, hogy Reece kiteszi 
innét a lábát, szétlövi a nagy ablakokat. Már épp kivitte volna Reillyt a pult 
mögül, hogy a túsz testével zárja el a folyosót, amikor az egyik férfi, akit 
Reece eddig sakkban tartott, mögé lépett, és meghúzta a ravaszt. Egy 
másik mellé ugrott, és segített. A mennyezetbe golyók röpültek - és a 
fegyver kiürült. Reece, akit két oldalról lefogtak, nem tudott már újabb 
tárat tenni a fegyverbe. Még ketten ráugrottak, a túlerővel szemben 
tehetetlen volt. Egy ötödik férfi elvette tőle a golyószórót. A pasas 
homlokán mély, vérző vágás volt. Lelökte Reece-t a box ülésére, és ököllel 
az arcának esett. Újabb öklök csatlakoztak. Ezek az emberek igazán 
dühösek voltak.



Jack a csoporthoz vezette Reillyt. A pult távolabbi sarkánál két pár, 
egymással küzdő lábra lett figyelmes - egy férfiére és egy nőére. Egy 
gyors mozdulattal a férfi vendégek csoportjához lökte Reillyt.
- Itt van még egy. Szórakozzanak jól. Csak arra ügyeljenek, hogy semmi 
olyat ne tegyenek, amit ezek nem tennének magukkal.

A két férfi elmosolyodott, és arccal lefelé az asztalra lökte Reillyt, aztán 
rugdosni kezdték a veséjét. Jack pedig a pult mögé sietett, ahol Cheeks 
piszkoskodott.

Áthajolt a pult fölött. A bőrfejű baljával lefogta a nő két karját, jobbjával 
a melltartója alatt a mellbimbóját csavargatta, ügyet sem vetve a 
környezetére. A lány jobb szeme kékes-lilában játszott és bedagadt. Sírt, 
tekergett a férfi alatt, belekapott a fogával. Igazi harcos. Szemlátomást 
nem adta könnyen. Cheeks arca több karmolásból vérzett.

Jack nagy kísértést érzett, hogy golyót eresszen a bőrfejű gerincébe, 
hogy többet ne tudjon járni, fel se álljon neki. De Cheeks kése útban volt, 
ráadásul a golyó esetleg átüti, és megsebesíti az asszonyt is. Ezért zsebre 
vágta a pisztolyt, megragadta Cheeks jobb fülét, és úgy rántotta a 
magasba.

Cheeks ordítva emelkedett fel. Jack a fülénél fogva tartotta, aztán 
felsőtesttel a pultra hajította. Alig tudott megszólalni. Istenigazából 
bántani akarta ezt a szemétládát.
- Rossz kisfiú! - préselte ki nagy nehezen magából. - Hát nem jártál 
katolikus iskolába? Az apácák nem tanították meg neked, hogy milyen 
csúnya következményei lesznek, ha ilyesmit csinálsz egy lánnyal?
- Na, milyen?

 Jack az övéből előkapta a húsklopfolót, és a feje fölé emelte. - Vagy 
rosszabb is lehetne?

Mindent beleadott az ütésbe. A csontok úgy roppantak, mint a 
gyufaszál. Cheeks felsikoltott, és lecsúszott a pultról. A padlón fetrengett, 
nyöszörgött, sírt, úgy dédelgette sérült kezét, mint anya újszülött 
csecsemőjét.
- Soha ne molesztálj fizető vendéget! - intette Jack. - George nélkülük 
nem tudja kifizetni a védelmi pénzt.

Felkapta Reece golyószóróját, ós őt is meg Reillyt is kiszabadította a 
vendégek kezei közül. Véresek, összevertek voltak. A bejárati ajtó felé 
taszigálta őket.
- Megmondtam bohócok, hogy ne keresztezzétek az utamat. Hányszor 
kell még elmagyaráznom?

Reilly megpördült, szeme szikrázott a haragtól, amikor ránézett. Ha nem 
lett volna Jacknél a fegyver, biztos, hogy a torkának esik.
- Mi voltunk itt elsőnek, seggdugó!
- Lehet. De most én vagyok itt. Úgyhogy kaparjátok össze azt a két 
nyomorultat a sarokból, és takarodjatok innen.

Tekintetével követte, amint azok ketten kivonszolják Rafe-ot és Tonyt az 
ajtón. Cheeks már tudott járni. Jack elsőnek neki intett búcsút. - Kifelé 
szépfiú, a bulinak vége.
- Nála van a gyűrűm! - kiáltotta a barna lány a pult végéből. Szakadt 
ruhájával igyekezett eltakarni a melleit. Véres volt a szája sarka. - Az 
eljegyzési gyűrűm.



- Valóban? - kérdezte Jack. - Biztos értékes. Lássam csak!
Cheeks Jackra nézett, és épp kezével a bal zsebébe nyúlt.
- Látni akarod? - kérdezte. Egyszerre egy hatalmas gurkakukri kés 
pengéje hasította a levegőt, és Jack szemébe vágott. - Nesze! Nézd meg 
közelről.

Jack a görbe pengét a lefűrészelt puska csövével fogta fel, aztán elkapta 
Cheeks csuklóját és megrántotta. Cheeks ösztönösen maga elé kapta 
törött kezét, Jack pedig elengedte a puskát. Megragadta a sérült kezet és 
csavarni kezdte. Cheeks sikoltva rogyott térdre.
- Dobd el a kést! - intette halkan Jack.
A penge a pultra koppant.
- Jól van. Most pedig keresd meg azt a gyűrűt, és tedd a pultra.

Cheeks a farmerja bal első zsebéből elővett egy arany gyűrűt, közepén 
apró gyémánttal. Jack torka elszorult, mikor meglátta a barna lány 
szemében felvillanó örömöt a gyűrű láttán. Egy ilyen apróság... és 
mennyire fontos.

Még mindig szorosan tartotta Cheeks sebesült kezét, közben elvette a 
gyűrűt, és úgy tett, mint aki alaposan megvizsgálja.
- Ekkora bajba keveredni egy ilyen icipici dolog miatt?
- Avval a pultra csúsztatta. - Itt van kislány. A ház ajándéka.

A lánynak el kellett engedni a mellét takaró szakadt ruhát, hogy 
elvehesse a gyűrűt. Mindkét kezével magához szorította, és sírni kezdett. 
Jack érezte, hogy elvakítja a fekete düh. Belenézett Cheeks babaarcába, 
aki a bárszék magasságából bámult fel rá, megragadta a kést, és meg-
lengette a bőrfejű szeme előtt. A srác pupillái kitágultak a félelemtől.

Jack elengedte Cheeks törött karját, elkapta a torkát és az állát, felfelé, 
majd oldalra rántotta, a tarkóját a pultnak csapta, szinte odaszögezte. Két 
gyors mozdulattal szabálytalan X-et metszett a homlokába. A bőrfejű 
vonyított, Jack elengedte. Megint kézbe kapta a puskát, majd az ajtó felé 
taszította Cheekset.
- Ne aggódj, Cheeks. Semmi szokatlan - csak az aláírásod.
Mikor már mind kint voltak, a puskával beterelte őket az étterem és a 
lakatlan háromemeletes Borden épület közötti sikátorba, Szánalomra 
méltó banda: Tony és Rafe alig tudott járni, Cheeks homloka vérzett, a 
keze duplájára dagadt, Reece és Reilly pedig törött bordákkal, feldagadt 
arccal szenvedtek.
- Ez volt az utolsó alkalom, hogy ezt játszottuk, fiúk. Nem jó környék ez az 
üzletelésre. Arról nem is beszélve, hogy előbb vagy utóbb egyikőtök 
csúnyán megsérülhet.

Jack már sarkon fordult volna, hogy magára hagyja a vert csapatot, 
mikor az utca felől kerékcsikorgás hallatszott. Fényszórók világítottak be 
az sikátorba, és veszett gyorsasággal közeledtek. Jack jobbra ugrott, hogy 
ne csapja el a sikátort betöltő rozzant Chrysler orra. Valami szeméten 
megcsúszott, és elesett. Mire feltápászkodott egy puska, egy 9 mm-es 
automata és egy Tec-9 géppisztoly nézett vele farkasszemet. Megtalálta a 
Reilly banda, hiányzó tagjait.

Matt röhögni kezdett, pedig úgy érezte, hogy széttörnek n bordái.
- Elkaptunk! Elkaptunk, szarzsák!



Felemelte a golyószórót, és a csövét a sí maszkos archoz szorította. A 
pasas kitért a nyomás elől, és majdnem kiszabadult a szorításból. Gyors az 
ipse. Jobb, ha elzárnak előle minden utat.
- A puska - mondta. - Vedd elő, de nagyon lassan, és dobd el.

A fickó szemügyre vette a rá meredő fegyvereket, aztán a zsebébe 
nyúlt, és a csövénél fogva előhúzta a sajátját. Tompa puffanással esett a 
kövezetre.
- Fordulj meg! - parancsolta Matt. - Támaszkodja a falnak, kezeket, 
lábakat szét, amúgy rendőr-stílusban. És ne feledd - egyetlen rossz 
mozdulat, és szitává lyuggatunk.

Matt végigtapogatta a felső testét és a lábszárait. - Nagyon ostobának 
tarthatsz, ha azt hitted, hátvéd nélkül csapok le. Ezek a fiúk egész idő alatt 
rád vártak. Bár arra nem gondoltam, hogy hátulról érkezel. Sebaj. Most 
elkaptunk.

A motozás nem hozott eredményt, még egy tárcát sem találtak. A kék 
dzseki zsebében a kasszából származó pénzen kívül semmi sem volt. Azt 
majd később veszi el. Most, gondolta, inkább játszadozzunk el vele.
- Rendben. Fordulj vissza. Lássuk, milyen a fizimiskád.

Mikor a pasas megfordult, Matt lekapta róla a tökfejet utánzó sí 
maszkot. Átlagos kinézetű arc nézett vele szembe, talán tíz évvel lehetett 
idősebb nála - a harmincas évei közepét taposhatta -, a haja sötétbarna. 
Semmi különös. A sapkát a pasas feje búbjára húzta, a kötött fejfedő muris 
szögben elhajolt.
- Mi a neved, seggfej?
- Jack.
- Jack micsoda?
- O'Lantern. Régi ír...

Hirtelen Cheeks bukkant fel Matt válla mögött, kezében egy, a kocsiból 
kivett különleges késsel.
- Ő az enyém! - rikoltotta. - Majd csinálok én állandó töklámpást a 
pofájából!
- Nyugodj le, ember!
- Ide süss, mit csinált velem! Nézd csak a kibaszott kezemet! És ezt nézd 
meg! - a kés hegyével a homlokán díszelgő X-re mutatott. - Nézd, mit 
csinált az arcommal. Ő az enyém, ember!
- Tied az elsőbbség, oké? De legelőször autókázni visszük Mr. Jacket, 
aztán mindannyiunkra sor kerülhet. - Átnyújtotta a puskát Cheeksnek. - 
Nesze. Cseréljünk.

Matt átvette a nehéz, recés élű pengét, és a fogoly alsó szemhéjához 
közelítette. Látni akarta, amikor a pasas reszketni kezd.
- Jó kis kés, mi? Olyan, mint a Rambóé. Még a csontot is átvágja.

A pasas hunyorgott. Nyoma sem volt a keményfiúnak. Szinte már 
nyüszített.
- Mi... mit akartok csinálni?
- Még nem tudom, Mr. Jack. De az hétszentség, hogy Cheeksszel együtt 
több ezer olyan dolgot is ki tudunk találni, ami után azt kívánod, bárcsak 
meg se születtél volna.

A pasas kicsit lejjebb csúszott a fal mellett, nekinyomta magát, mintha 
el akarna tűnni a téglák között. Jobb kezét a szája elé kapta.



- Ugye... nem fogtok m... megkínozni?
Cheeks elröhögte magát. Még Matt is elmosolyodott. Eegen. Ez az. Ez jó 

móka lesz.
- Ki? Mi? Kínozni? Dehogy. Csak játszunk. „Kreatív tevékenység", az 
általánosban így nevezték a tanító bácsik.
Tudod, hatalmas fantáziám van. Most az jut az eszembe...

Matt észrevette, hogy a pasas valahogy furán megmozdítja a karját. 
Kattanást hallott, és egyszerre ott volt a kezében egy picike kis pisztoly. És 
a tömzsi kis cső Matt bal szemétől jó, ha két centire sötétlett. És a pasas 
már egyáltalán nem vinnyogott.
- Akkor ezt képzeld el, Matt - szűrte a fogai közt. - Nem motoztál meg 
elég alaposan.

Matt hallotta, hogy a fiúk mögé gyűlnek. Azt is hallottá, hogy 
valamelyikük az automata csúszózárjával babrál.
- Ezt nem úszód meg - mondta a pasasnak.
- Te sem. Rambót akarsz játszani? Rendben. Van egy túlméretezett 
halkésed? Nekem meg egy Semmerling LM-4-esem, a világ legkisebb 45-
öse. Négy darab háromszázas robbanótöltettel. Tudod milyen az? Képzeld 
el, hogy behatol a koponyádba. Csak egy kis lukat üt. De odabenn ezer 
apró darabra robban, és szétspricceli az agyadat. És amikor elhagyja a 
koponyádat, az agyadat is magával viszi - bár a te esetedben ez nem nagy 
teher -, meg a koponyád hátsó részét, és beteríti vele az egész sikátort.

Matt, anélkül, hogy megfordult volna, érezte, hogy az emberei lassan 
elhátrálnak mögüle.

Eldobta a kését. - Oké, mondjuk, hogy döntetlen.
A pasas azonban elkapta az inge elejét, és behúzta a sikátor egyik 

ajtóhíjas bejárójába. Aztán ellökte Mattot, ő maga pedig eltűnt a nyílás 
mögött ásító sötétben.

Mattnak szólnia sem kellett. Társai tudták, hogy mi a következő lépés. 
Azonnal felsorakoztak, és biztosították a nyílást. Jerry, az egyik újonnan 
érkezett, szemben állt az ajtónyílással, és a Tec-9-es tárát belőtte a 
sötétbe. A harminchat löveg egyetlen hosszú sorozatban ropogott a 
csőből. Mikor végzett, Mattra vigyorgott. Ekkor odabentről egyetlen lövés 
hangzott. Jerry úgy pattant hátra, mintha áramütést kapott volna. A 
fegyvere elröpült, ő megperdült a tengelye körül, és arcra bukott. Ahol 
egykor a háta volt, most egyetlen nagy vörös luk éktelenkedett.
- A francba - mondta Matt. Cheekshez fordult. – Menj a másik oldalra, és 
ügyelj rá, hogy ne lóghasson meg.

Reece megbökte, mászó mozdulatokkal mutatott a rozsdás tűzlépcső 
felé. Matt biccentett, és feltolta az első fokra. A létra nagyokat reccsent, 
mikor Reece, hóna alatt a golyószóróval elindult a második emelet felé. 
Fehérszegélyes dzsekijében kísértetre hasonlított. Matt nagyon remélte, 
hogy egész közel tud kerülni ahhoz a szeméthez - olyan közel, hogy az 
első lövéssel fasírtot csinál a fejéből.

Vártak. Még Rafe és Tony is egész közel jöttek, lövésre készen. Bár Tony 
rossz formában volt. Az orra teljesen behorpadt, és minden lélegzetvételét 
kísérteties hang kísérte. Ember, irtózatosan nézett ki az arca!

Vártak még egy darabig. Reece-nek mostanra már meg kellett volna 
találnia.

Aztán odabenn eldörrent egy lövés.



- Rendben, Reece? - ordította Rafe.
Matt hallgatózott. Odabent csend honolt. - Reece! Elkaptad?
Ekkor valaki kirepült az ajtónyíláson. Sötétkék dzseki, töklámpás sí 

maszk, úgy támolygott, mint aki megsebesült.
- A jó életbe, ez ő!

Matt tüzelni kezdett, és ezt tették a többiek is. Úgy telelökték a 
szemetjét, hogy egy teljes rohadt kórházi központ sem tudta volna 
összefoltozni rajta a lukakat, már ha lett volna rá lehetőségük, ugye. És 
addig lőtték, hogy lerogyott a szeméttől bűzlő útra. A lövések erejétől ide-
oda csapódott, tekergett - azután mozdulatlanul hevert.

Cheeks rohanvást közeledett az épület másik oldaláról.
- Elkaptátok? - lihegte. - Elkaptátok?
- Elkaptuk, Cheeks - mondta Rafe. - Alaposan elkaptuk.

Matt a pasas saját .45-ösét tartotta maga elé, mikor óvatosan a testhez 
lépett. Tuti nem maradhatott életben, de azért nem árt az óvatosság, 
nincs értelme feleslegesen kockáztatni. Ekkor vette észre, hogy a pasas 
kezeit hátul összekötözték. Hirtelen rossz érzés fogta el. Lehúzta a sí 
maszkot, de már tudta, hogy Reece arca néz majd rá.

Igaza volt. És egy zoknit tömtek a szájába. Matt mögött Cheeks 
vonyított a méregtől.

Abe végigfuttatta az ujját a fehér bőrdzseki szegélyén.
- Szóval Jack? Ki az új szabód? Most, hogy Liberace elment, arra játszol, 
hogy esetleg átvehetned a szabóműhelyét? Vagy arról van szó, hogy 
Elvisre szeretnél hasonlítani?

Jack elmosolyodott. - Lehet, mind a kettő. De mivel nem tudok 
zongorázni, muszáj Elvist választanom. Te meg Jackie Masonként jöhetsz 
velem turnézni, pont olyan a hangod, mint az övé. Te írsz neki?
- Mit is mondhatnék? - kérdezte Abe egy finom vállrándítással. - Ha eljön 
hozzám, leadom az anyagot.

Jack levette a kabátot. Tudta, hogy Abe nem hagyja majd szó nélkül, de 
túl hideg volt odakint ahhoz, hogy egy szál pulóverben szaladgáljon. Azért 
örült, hogy Abe még bent volt az üzletben. Nagyjából olyan időbeosztással 
dolgozott, mint Jack.

Jack jobb karján felgyűrte a pulóvert, és a kis Semmerlinget 
visszacsúsztatta az alkarjára erősített rugós tartóba. Nem a 
legkényelmesebb karperec, de a ma este után élete legjobb 
találmányának kell tartania.
- Használtad ma este?
- Aha. Nem ez volt a legjobb estém.
- No? És nem árulod el nekem, hogy egy ilyen szép és elegáns kabát hogy 
illik a képbe?
- De. Lent mindent elmesélek. Ellátmányra van szükségem.
- Vagy úgy! Szóval üzleti ügyben jöttél, és nem csak egy kis csevegésre. 
Jó. Ezen a héten különleges Claymorejaim vannak.

Abe az Isher Sport Bolt bejáratához lépett, bezárta az ajtót, és 
ellenőrizte, hogy az „ELNÉZÉST, ZÁRVA VAGYUNK" tábla az utca felé néz. 
Jack megvárta, amíg kinyitja a pincébe vezető nehéz, acélajtó lakatját. A 
mennyezeti lámpa fénye visszaverődött a polcokon álló csillogó 



pisztolyokról, puskákról, géppisztolyokról, bazukákról, gránátokról, 
késekről, aknákról és egyéb pusztító szerszámokról.
- Mi legyen?
- Elhagytam a negyven ötösömet, helyette kellene egy másik.
- Csinos bőrkabátok és elvesztett pisztolyok. Netán életmódot 
változtatsz? Mit szólnál egy kilencmilliméteres Parabellumhoz? Esetleg egy 
szép Tokarev M213-as, vagy TT9-es megfelelne? Vagy egy Beretta 92F? 
Na és mi a véleményed a Glock 17-esről? És a Llama Commanderről?
- Nem.
- Nem. Sosem változtatsz.
- Hűséges vagyok.
- Hűséges emberhez légy. Talán egy országhoz. De egy kaliberhez? Hah.
- Adj csak egy ugyanolyan coltot, mint az előző volt.
- Kifogytam a Mark IV-bőL Mit szólsz egy Combat Stallionhoz? Neked öt 
ötvenért.
- Áll az alku. És talán néznék egy Kevlar mellényt is. - Jack a pince egy 
távolabbi polcán heverő golyóálló mellényekre nézett.
- Évek óta ezért rágom a füledet. Mitől változott meg a véleményed?
- Valaki megpróbált megölni ma este.
- És? Mi ebben az újdonság?
- Ez egy orvlövész volt. A szálloda szobaablakán keresztül. Csak én 

tudtam, hogy ott vagyok. Amikor lefoglaltam a szobát, még a 
keresztnevemet sem használtam.

- Tehát nem is biztos, hogy téged akartak elkapni? Lehet, hogy tök 
mindegy volt, ki sétál el az ablak előtt.
- Lehet - mondta Jack, de nem igazán hitt benne. - Ócska lövés volt. 
Észrevettem, hogy teleszkópot használ, mégsem talált el.

Abe undorodó hangot hallatott. - Manapság már minden kókler vehet 
magának fegyvert.
- Talán hamarosan kipróbálhatom a mellényt - mondta Jack. Majd gyorsan 
folytatta. - Ja, és kell még egy tucat shurikán.

Abe ráförmedt. - Ezt nem mondod! Nem mondhatod! Már megint 
csótányokat szúrtál fel az én shurikánjaimra, igaz?! Jack, de hiszen 
megígérted!

 Jack lesütötte a szemét. - Nem egészen szurkálás volt. De Abe, 
rettenetesen unatkoztam.

Abe benyúlt egy dobozba, és előhúzott egy zsírpapírba csomagolt 
hatszögű modellt. Magasba emelte, úgy beszélt az égiekhez.
- Ajvé! Precíziós fegyverek, a legjobb minőségű acélból. Nem vastagabb a 
borotva élénél! És becsüli ezt Mr. Macher Szerelő Jack? Persze hogy nem. 
Tisztelettel bánik vele? Persze hogy nem. Mire használja őket? Csótányok 
irányítására!
- Ööö, egy tucatra lenne szükségem.

Abe jiddis átkokat mormogott az orra alatt, és nekilátott kiszedni a 
dobozból a shurikánokat. Egyenként az asztalra csapta őket.
- Legyen inkább másfél tucat - mondta Jack.

Másnap reggel Jack első dolga volt felhívni George-ot az étteremben. 
Tízkor várja Juliónál, mondta, és letette a kagylót, Ezek után elment futni. 
A Central Park szélénél lévő telefonfülkéből felhívta a Tízedik Sugárúton 



bérelt negyedik emeleti irodájában elhelyezett magányos üzenetrögzítőt. 
Néhány megrendelést kapott különféle elektromos konyhai berendezések 
javítására, ezeket gyorsan letekerte, majd egy bizonytalan, keleties 
akcentussal beszélő hang, feltehetőleg kínai, következett.
- Miszte' Jack, itt Tram beszél. Hívjon, kérem. Nagy bajom van. Mondják, 
maga tud segíteni. - Megadott egy telefonszámot, valahol a belvárosban.

Tram. Jack soha nem hallotta ezt a nevet. Más nem volt a szalagon. Jack 
letörölte, majd felhívta ezt a Tramot. Nehezen lehetett megérteni, Jack 
mégis úgy döntött, találkozik vele. Elmagyarázta hol van Julio, és 
megbeszéltek egy 10:30-as randevút.

Miután megborotválkozott és lezuhanyozott, elindult Julióhoz, hogy 
megreggelizzen. Körülbelül fél háztömbnyire lehetett a bártól, amikor 
valaki figyelmeztetően ráordított. Balra nézett. Az utca másik oldalán, 
félúton egy férfi felfelé mutogatott. Volt valami az arckifejezésében, ami 
arra késztette Jacket, hogy beugorjon az első kapumélyedésbe. Fél úton 
járt, amikor valami végigsöpört a bokáján, és fehér robbanással zuhant a 
járdára.

Mikor felszállt a por, Jack egy hetvenöt kilós cementes zsák 
maradványait láthatta. A férfi, aki a veszélyre figyelmeztette, a zsák másik 
oldalán állt.
- Az az őrült megölhette volna!
- Őrült? - kérdezte Jack, miközben leporolta magáról a cementport.
- Igen. Ez nem magától esett le. Valaki ledobta. Mintha egyenesen a 
maga fejét célozták volna meg vele. Legalábbis így látszott.
- Kösz!

Jack megfordult, rohanni kezdett, befordult a háztömb mögé. Éjfél óta 
most már másodszor akarta valaki kicsinálni. Vagy megbénítani. A 
cementes zsák valószínűleg nem ölte volna meg, de a nyaka vagy a háta 
eltörhetett volna.

Talán van esélye, hogy elkapja az orgyilkost.
Megtalálta a felfelé vezető lépcsőt, de mire felért a tetőre, a merénylő 

már eltűnt. A fekete kátránypapírral borított tetőn egy téglakupac mellett 
egy másik cementes zsák hevert. Valaki a kéményt akarta megreparálni.

Az út hátra lévő részét már gyors léptekben tette meg. Fáradt volt, de 
sietnie kellett. Nem tetszett neki ez az egész. Munkája jellegéből adódóan 
nagyon ügyelt a névtelenségre. Mások helyett végezte el a piszkos 
munkát tehát ügyelt rá, hogy megbízói ne tudják, ki az, aki nekik dolgozik. 
Csak készpénzt fogadott el, és gondosan ügyelt arra, hogy a lehető 
legátlagosabb legyen a külseje. Nyomokat nem hagyott maga után. 
Többnyire a színfalak mögött tevékenykedett. Ügyfelei látták az arcát, de 
csak telefonon érintkeztek - és otthonról soha nem hívta fel őket, nem 
hagyott üzenetet - vagy egész rövid időre a Julióéhoz hasonló helyeken 
találkoztak.

De valaki szemlátomást mégis minden lépéséről tud. Hogyan?
- Szia, Jack - mondta Julio. A taverna tulajdonosa alacsony, izmos 
emberke volt. - Rég nem láttalak. - Porolgatni kezdte Jack kabátját. Fehér 
porfelleg szállt a magasba. - Mi ez a fehér izé?

Jack mindent elmondott a két elbaltázott merényletről.



- Tudod - mondta Julio -, rémlik, mintha hallottam volna valamit egy 
alakról, aki pár hete utánad kérdezősködött. Majd kiderítem, hogy ki volt 
az ipse.
- Kösz, Julio. Próbáld meg.

Valószínűleg semmire sem jut, de érdemes próbálkozni. Pillanatnyilag 
bármivel érdemes próbálkozni.

Jack végzett a zsömlével, és a második kávéját itta, mikor megérkezett 
George Kuropolis. Jack egy vastag köteg bankót nyomott George kezébe.
- Itt van, amit Reilly emberei tegnap este elvittek - levontam viszont a 
szolgálataimért járó következő részletet. Mondd meg a Kereskedők 
Szövetségében a barátaidnak, hogy ők is vegyék ki a fizetésből a részüket.

George nem nézett a szemébe.
- Egyesek szerint annyiba kerülsz, mint Reilly.

Jack érezte, hogy ágaskodni kezd benne a düh, de gyorsan legyőzte. 
Már hozzászokott az ilyesmihez. Mindig voltak renitens megbízók, de az 
óta az ostoba televíziós műsor óta egyre többen. Korábban azoknak, akik 
felhívták, eszükbe sem jutott, hogy ingyen dolgozna. Ma meg elég nagy 
számban azt hiszik, hogy állampolgári kötelessége kihúzni őket a 
slamasztikából. Már számított rá, hogy a társaság szarakodni kezd.

Ez a bizonyos kereskedelmi társulat az utóbbi időkben egyre több 
nehézséggel került szembe. A nyugati városrészben voltak a boltjaik. Azt 
hitték, hogy ott nyugodalmuk lesz. De megjelentek a Reilly-fiúk, és 
mindent kifacsartak belőlük. Végül az egyik boltos, egy Wolansky 
nevezetű, a rendőrséghez fordult. Nem sokkal később a zöldséges ajtaján 
Molotov-koktél repült be, és feketére égette az egész boltot; ezt követően 
a fia egész életére nyomorék lett, mert a lakása előtt elgázolta egy autó. 
Következésképpen Wolansky akut Alzheimer-kórt kapott, mikor a 
rendőrség arra kérte, azonosítsa Reillyt.

Ekkor történt, hogy George és a többiek összeálltak és megkeresték 
Szerelő Jacket.
- Azt akarod mondani, hogy nincs különbség?
- Szó sincs róla - tiltakozott gyorsan George.
- Hadd frissítsem fel az emlékezetedet - mondta Jack. - Te jöttél hozzám, 
és nem fordítva. Ez nem a tévé, én meg nem vagyok a The Equalizer 
főszereplője. Ne keverd össze a játékot a valósággal. Nekem ez a 
munkám. És a szolgálataimat meg kell fizetni. Itt voltam már azelőtt, hogy 
adásba került az a mindenki jótevője, és itt leszek még akkor is, amikor 
azt már rég levették a műsorról. Azok a kések, amiket Reilly és a fiai 
nyitogatnak, nem színházi kellékek. A fegyvereikben nem vaktöltényt 
tartanak. Ez a valóság. Fillérekért nem kockáztatom a nyakamat.
- Rendben, rendben - mondta George. - Sajnálom...
- Csak még valamit. Lehet, hogy sokba vagyok, de csak ideiglenesen, 
George. Mint a tisztítótűz. Reilly viszont maga a pokol, és a pokol 
örökkévaló. Addig nyúz benneteket, míg valaki le nem állítja.
- Tudom. Csak szeretném, ha már vége lenne. Nem tudom, hogy kibírok-e 
még egy olyan éjszakát, mint a tegnapi - George dörzsölgetni kezdte a 
jobb kezét. - Meg akarták...
- De nem tették. És amíg bennem látják a versenytársat, a legrosszabbat 
nekem tartogatják.



George megrázkódott, és az ujjaira meredt. - Hát, remélem is.
Nem sokkal az után, hogy George elment, egy jó ötvenes, keleties 

küllemű férfi kukkantott be az ajtón. Az arcát zúzódások és vágások 
tarkították, bal szeme úgy bedagadt, hogy alig tudta nyitva tartani. Julio 
vette észre, kezet rázott vele, üdvözölte, kedvesen hátba veregette és 
hátra kísérte. Jack észrevette, hogy a férfi sántít. A jobb lába rossz. Mire 
elérte Jack asztalát, alaposan megmotozták. Ha Julio talált volna valamit, 
tovább kíséri, egyenesen a hátsó ajtóhoz.
- Tram - mondta Julio, és megállt Jack asztalánál, - ez az az ember, akit 
keres. Jack, ez itt Tram.

Megitták a kávét, erről-arról beszélgettek, míg Tram tövig szívott egy 
mezítlábas Pali Mailt. Jack irányította a beszélgetést, és sok mindent 
megtudott Tram körülményeiről. Nehezen lehetett követni a férfi tört 
angolságát, de Jack a részletekből azért összerakta a történet egészét.

Tram Vietnamból érkezett, Quang Ngaiból. Élete legnagyobb részében 
hol ilyen, hol olyan háborúkban harcolt, először a franciák ellen Dien Bien 
Phunál, majd a legvégén a polgárháborúban, ami azt is tönkre tette, ami 
még megmaradt a hazájából. Ebben az utolsó háborúban történt, hogy 
egy vietkong katona ellőtte a jobb lábát. Mint oly sokan mások, akikről 
kiderült, hogy a rossz oldalon harcoltak, a háború után Tram is menekült 
lett. De a dolgok jobbra fordultak, amikor megérkezett az Államokba. Most 
egy amerikai, fémből és műanyagból készült protézis helyettesítette a 
lábát, amit térd fölött amputáltak. Volt egy kis mosodája a Canal Street 
mellett, n Chinatown és Little Italy kereszteződésénél.

Végül rátért arra is, miért kellett megkeresnie Jacket.
A mosodája évek óta találkahely volt, itt adtak randevút egymásnak a 

helyi maffia tagjai és a Phon-Phenből érkező nepperek. A felállás egyszerű 
volt. Az „importálók" egy adott reggelen letettek egy zacskó kambodzsai 
barnát; ugyanaznap délután az egyik helybeli olasz érte jött, és a helyére 
egy zacskó készpénzt rakott. Senki semmi szokatlant nem láthatott. A 
mosoda közönsége a helyi etnikumok szokásos egyvelege volt: fehérek, 
feketék, sárgák és a közte lévő összes árnyalat; a rossz fiúk egy halom 
szennyessel érkeztek, és barna papírcsomagokkal távoztak, mint mindenki 
más.
- És hogy keveredett bele? - kérdezte Jack.
- Mr. Tony - válaszolta Tram, és újabb cigarettára gyújtott.

Tisztára úgy hangzik, mint egy borbély. - Mr. Tony ki?
- Campisi.
- Tony Campisil - Az az alak nem borbély.

Tram bólogatott. - Igen, igen. Nagyon jól ismer Mr. Tony unokaöccse, 
Patsy, Quang Ngaiban. Mi ott „Kövér embernek" hívjuk. Patsyval voltam, 
mikor meghal. Hívtam orvos, de késő.

Jack már hallott Tonyról, „Ágyú" Campisiról. De ki nem? Nagyágyú a 
Gambino család kábszeres ágából. Tram folytatta. „Kövérember" Pasquale 
Tony egyik kedvenc unokaöccse volt. Tony megtudta, hogy Tram jóban 
volt Patsyval, és az segített neki átjönni az Államokba, mikor az amcsik 
kivonultak Vietnamból. Sőt, épp Tony segítette hozzá a saját mosodához.

De fizetni kellett. Naná.
- Szóval elhelyezett az üzletben, és átadóhelynek használta a mosodát.
- Igen. Megígér, hogy megtesz neki.



- Kis üzlet ez egy olyan embernek, mint Campisi.
- Mr. Tonynak sok átadóhely van. Mondják, nem kell minden tojás egy 
kosárba.

Okos. Ha a zsaruk lelepleznek egy ilyen helyet, nem sokat találnak, 
ráadásul a lebukás nem befolyásolja a többi helyiség üzletmenetét. 
Campisinek van sütnivalója. Talán épp ennek tudható be, hogy vajmi 
ritkán látta belülről a szövetségi bíróságot.
- És mitől változtak meg a dolgok?
Tram vállat vont. - Mr. Tony meghal.

Stimt. Az öreg Carlo halála és a szövetségi vádiratok áradata után a 
Gambino család többé-kevésbé szétesett. És Tony „Ágyú" Campisi tavaly 
nyáron a tüdőrák áldozata lett.
- Nem szereti az új embert?
- Nem szeret kábítószer. Rossz.
- Akkor miért dolgozott összekötőként Campisinak?
- Megígér.

Jack tekintete egy pillanatra összefonódott Traméval. A barna szemek 
rezzenéstelenül néztek vissza rá. Ami a magyarázatot illeti, itt már több 
szóra nem volt szükség.
- Rendben. És mi a helyzet most?

A helyzet most az volt, hogy a nehéz fiú, aki eddig Campisinek 
dolgozott, ebben az üzletágban most maga vette át az irányítást. Tram 
igyekezett elmagyarázni neki, hogy az üzletnek vége - „Mr. Tony halott...  
ígéret halott", ahogy Tram fogalmazott. De Aldo DAmato nem hallgatta 
meg. A napokban személyesen látogatott el Tramhoz. Ennek eredménye 
lett Tram összevert arca.
- Személyesen tángálta el? 
Egy bólintás. - Úgy szereti.

Jack ismerte ezt a fajtát - a pasast le lehet mosni az utcáról, de az utcát 
nem lehet kimosni belőle.

Világos, hogy Tram nem fordulhatott a rendőrséghez vagy a 
kábítószeres ügyosztályhoz. Valami nem hivatalos segítséget kellett 
találnia.
- Tehát azt szeretné, hogy vakarjam le magáról.
Újabb bólogatás. - Hallottam, hogy tudja csinálni.
- Talán. Nincsenek olyan vietnami barátai, akik segíthetnének?
- Mr. Aldo fogja tudni, hogy én vagyok. Töri össze boltot, bántja családom.

És Jack azt is el tudta képzelni, hogyan. A Reillyk és a D'Amatók... bika 
fiúk, tiszták, egyszerűek. Az egyetlen különbség köztük a bankszámlájukon 
elhelyezett összeg. És a szervezetük mérete.

Ez utóbbi aggasztotta Jacket. Nem akart összetűzésbe keveredni a 
maffiával. Viszont ahhoz sem volt kedve, hogy visszautasítson egy 
kuncsaftot, csak azért, mert a rossz fiúk túl kemények.

Mindig van valami megoldás.
Szerelő Jack módszerének lényege abban állt, hogy álcázta önmagát és 

a megbízóját is. A kiszemelt célszemély szerencséjének hirtelen fordulása 
soha nem volt összefüggésbe hozható a megbízójával. A legnehezebb 
persze, hogy ezt hogyan lehet elérni.
- Ismeri az áraimat?



- Van spórolt pénzem.
- Jó. - Jacknek volt egy olyan érzése, hogy ebben az esetben minden 
centért keményen meg kell majd dolgoznia.

A barna szemekben felcsillant a remény. - Segíteni fog?
- Majd meglátom. Mikor lesz a következő szüret?
- Ma. Négykor.
- Oké. Ott leszek.
- Az nem jó, ha lelövi. Sok barátja van.

Jack akaratlanul is elmosolyodott Tram tényszerű közlésmódján.
- Tudom. Ráadásul csak végszükség esetén jó. Csak oda megyek, hogy 
felmérjem a terepet.
- Jó. Békét akarok. Nagyon fáradt a harctól. Túl sok harc az életemben.

Jack szemügyre vette Tram összevert arcát, eszébe jutott a térdből 
hiányzó láb, a háborúk sora, amelyből tizenöt éves kora óta bőven kivette 
a részét. Ez az ember megérdemel végre egy kis nyugalmat.
- Értem.

Tram megadta a mosoda címét, és átadta az előleget. Húszdolláros 
címletekben. A pénz régi volt, mégis tiszta és ropogós - mintha kimosta, 
kisimította aztán kivasalta volna őket. Jack cserébe megtette szokásos 
ígéretét, hogy amennyiben bármilyen értéket vagy készpénzt talál 
DAmato és Tsa. zsebeiben az akció során, azt levonja a szolgáltatás 
árából.

Tram még háromszor meghajolt, majd magára hagyta. Julio foglalta el a 
helyét.
- Mond neked valamit az a név, hogy „Cirlot"? - kérdezte.

Jack egy pillanatig gondolkodott. - Naná. Ed Cirlot. A zsaroló.
Egy megrendelő - Tom Levinson - pár évvel korábban azzal kereste meg 

Jacket, hogy vakarja le róla valahogy Cirlotot. Levinson felsőbb körökben 
hamis papírokkal üzletelt. Első osztályú minőségben. Jack korábban már 
kétszer is vásárolt nála. Úgyhogy Levinson hozzá fordult, amikor Cirlot 
megtalálta a csavart, és istenesen meg is húzta.

Úgy tűnt, hogy Cirlot rábukkant néhány külföldi maffiózóra, akik igényt 
tartottak Levinson szolgálataira. Azzal fenyegetőzött, hogy ha ezek 
legközelebb az Államok közelébe jönnének, az ő tippje alapján a 
szövetségi nyomozók azonnal leakasztják őket. Levinson pontosan tudta, 
hogyha ez bekövetkezne, a fiúk egy pillanat alatt a nyakára lépnének.

Cirlot remekül megélt a zsarolásból. És mindig új áldozatokat keresett. 
Úgyhogy Jack annak adta ki magát - csaló érmegyűjtőnek, aki országos 
hálózatot működtetett egy helyi kazánhelyiségben. Cirlot a hallgatásáért 
tíz lepedőt akart kezdetnek, és utána minden hónapban egyet-egyet. Ha 
nem, akkor a szövetségiek kopogtatnak az ajtón, és nemcsak bezárják a 
kócerájt, de bíróság elé viszik Jacket.

Jack fizetett - hamis húszasokkal. Cirlotot elkapták, zsebében a hamis 
pénzzel - annyi zsozsó volt nála, hogy vádat lehetet emelni ellene hamis 
pénz terjesztésért. Mikor bemártotta Jacket, a nyomozók nem találtak 
semmilyen érmeüzletet. Cirlot tíz laza évet kapott.
- Nem azt akarod mondani, hogy már kiszabadult?
- Sí. Jó magaviselet. És nagyon érdeklődött utánad. Ez nem tetszett 
Jacknek. Egyáltalán nem tetszett. Cirlot elvileg semmit sem tudhatott 



Szerelő Jackről. Az érmész, aki hamis húszasokkal fizette ki a zsarolót, 
köddé vált, mint aki soha nem is létezett. Mert így is volt.

Akkor Cirlot miért keresi Szerelő Jacket? A kettő között nincs semmi 
kapcsolat.

Kivéve Tom Levinsont.
- Azt hiszem meg kell látogatnom egy bizonyos személyt, aki hamis 
papírokkal üzletel.

Jack a keleti 92. utca sarkán pillantotta meg Levinsont, aki a másik 
oldalról közeledett a háztömb felé. Levinson is rögtön kiszúrta. Ahelyett 
azonban, hogy intett volna, megfordult és futásnak eredt. De nem tudott 
valami gyorsan mozogni, mert a lába be volt kötözve. Ezért valami furcsa, 
bicegő szökdeléssel próbált menekülni, ettől úgy nézett ki, mint a 
menekülő Walter Brenan. Jack könnyedén utolérte.
- Mi a helyzet, Tom? - kérdezte, és elkapta Levinson vállát.

A férfin látszott, hogy fél, és felzselézett fekete haja csak erősítette ezt 
a hatást. Vékony, sunyi alak volt, negyvenes évei elején járt, de szeretett 
volna fiatalabbnak látszani. Zihált, szeme, mint a bekerített állaté, ide-oda 
rebbent.
- Nem tehetek róla, Jack! Muszáj volt beszélnem!
- Beszélned? Miről?
- Rólad! - szélsebesen kezdett beszélni. - Valahogy kapcsolatba hozott 
engem és azt az érmealkuszt, akit te alakítottál. Sokat gondolkodhatott 
odabent. Talán eszébe jutott, hogy tőlem hallott először egy bizonyos 
érmegyűjtőről. Mindegy, a lényeg az, hogy amint kiszabadult, az első útja 
hozzám vezetett. Majd' beszartam, úgy megijedtem, de nem engem akart. 
Hanem téged. Azt mondta, hogy te állítottál neki csapdát, hogy hülyét 
csináltál belőle.

Jack kis körökben cirkált Levinson körül. Nagyon dühös volt, és nagyon 
csalódott. Eddig azt hitte, hogy a hamisító karakán pasas.
- Megállapodtunk - mondta végül. - Amikor elvállaltalak, az volt a feltétel, 
hogy tartod a szád. Nem ismered Szerelő Jacket - soha nem hallottál róla. 
Ez is része volt az alkunak. Miért nem játszottad a hülyét?
- Azt tettem, de nem vette be.
- Akkor küldted volna a fenébe.
- Azt tettem. - Levinson felsóhajtott. - De Jack... elkezdte nyiszálni a 
lábujjaimat.
- Hogy mit? - kérdezte döbbenten Jack.
- A lábujjaimat! - Levinson bekötözött bal lábára mutatott. - 
Összekötözött, és levágta a kibaszott kislábujjamat. És levágta volna a 
következőt, meg az azután következőt, és addig darabolt volna, amíg el 
nem mondom, hogyan találhat rád.

Jack állkapcsa megfeszült. - Jézusom!
- Szóval mindent elmondtam, amit tudtam, Jack. Ami nem sok. Megadtam 
a Fehér Oldalakban lévő telefonszámodat, és azt is megmondtam, hogy 
Juliónál találkoztunk. Nem tudok sokkal többet, hát nem is tudtam többet 
mondani. De ő nem hitte el, és levágott még egy ujjamat.
- Két lábujjadat levágta? - Jack még most is nehezen akart hinni a 
fülének.
- Egy óriási, fényes húsvágó bárddal. Akarod látni?



- Egy frászt! - az ellenérzése elmúlt. - Azt hittem Cirlot afféle értelmiségi. 
Soha nem látszott rajta, hogy ilyesmire lenne képes.
- Talán az volt, de most már nem az. Jack, az az ember őrült Tényleg ki 
akar csinálni! Azt mondta, szarrá ver, és utána jégre tesz. És gondolom, 
már megpróbálta, máskülönben nem lennél itt.

Jacknek eszébe jutott a szálloda ablakán besüvítő golyó, lés, a cementes 
zsák.
- Igen. Kétszer is.
- Sajnálom, Jack, de tényleg bántott.
- Jézusom, Tom, ne is törődj vele. Úgy értem, a lábujjaid... A fenébe!

Aztán azt mondta, hogy majd a kezébe veszi a dolgokat, és otthagyta 
Levinsont. Útközben azon töprengett, vajon ő hány lábujját adná 
Levinsonért.

Végül úgy döntött, hogy átevickél az életen úgy is, hogy erre a kérdésre 
soha nem fogja megtudni a választ.

Abban a pillanatban, hogy a kocsi megállt a mosoda előtt, Aldo keze 
máris a kilincsen volt. Érezte, hogy Joey megragadja a karját.
- Mr. D., hadd menjek én. Maga maradjon kint.
Aldo lerázta magáról a kezet. - Tudom, hogy honnan jöttél, Joey, de ne 
nyaggass már örökké emiatt.

Joey széttárta a kezét, és megvonta a vállát. - Jól van, maga a főnök. De 
akkor is az a véleményem, hogy nem jó ez így, érti, ugye?

Joey-val nincs semmi baj. Aldo tudta, hogyan érez. Ő volt Aldo D'Amato 
sofőrje és testőre, tehát neki kell elvégezni a nehéz munkát. És ami Aldót 
illeti, Joey megkaphatja, amit akar. De nem mindent. Aldo nem fog elrej-
tőzni a háttérbe, mint az öreg Tony C. A pokolba is, hiszen ha az az ember 
a maga idejében végigsétált az ilyen helyeken, alig akadt valaki, aki 
felismerte! Ezeknek az embereknek a szemében csak egy paisan volt! Na, 
Aldóval nem ez lesz a helyzet! Mindenki tudni fogja, hogy ő kicsoda. „Jó 
reggel Mr, DAmato. Nem óhajt egy szép almát Mr. DAmato? Egy csésze 
kávét, Mr. D'Amato? Erre tessék, Mr. DAmato!" Az emberek ismerni fogják, 
és tisztelettel viseltetnek iránta. A fenébe is, megérdemli már azt a kis 
tiszteletet! Jövő hónapban betölti a negyvenötöt. Egyszer s mindenkorra 
végzett az „Ágyú" Tony féle hitvány melókkal. Ismeri az üzlet minden 
csínját-bínját. Ez most már az övé. És erről mindenki tudomást fog 
szerezni!
- Majd kézbe veszem a dolgokat, úgy, mint tegnap - mondta Joeynak. - 
Ahogy már mondtam, hiszek abban, hogy bizonyos esetekben szükség van 
a személyes varázsra.

Amit viszont nem mondott el Joeynak, hogy ő szereti a durva munkát. Ez 
az egyetlen rossz abban, ha valaki feljebb jut a szervezetben - egyszerűen 
nincs mód, hogy az ember saját kezűleg intézze el a kis szemeteket, mint 
ezt a ferdeszemű mosodatulajdonost például. Soha egyet nem nyikkant, 
amíg Tony C. irányította a dolgokat. Most meg tessék, alig múlt ki az öreg, 
a ferdeszemű azt hiszi, hogy függetlenítheti magát az új főnöktől. De nem 
akkor, ha az új főnök Aldo DAmato.

Nagyon remélte, hogy a ferdeszemű megint előjön valami ócska 
dumával, hogy miért nem használhatja a mosodát az áru átadására. 
Bármilyen kifogás jól jönne, hogy megint úgy megdolgozhassa, mint a 
minap.



- Renbe' - mondta Joey, és idegesen megcsóválta a fejét. - De én is 
megyek, hátvédnek. Minden eshetőségre.
- Persze Joey. Cipelheted a szennyest.
Aldo elröhögte magát, és Joey vele nevetett.

Jack néhány piszkos inggel körülbelül fél négy tájban érkezett Tram 
mosodájába. Farmerben volt, kifakult katonai zubbonyban, egy baseball 
sapkát húzott mélyen a homlokába. Elfoglalta a három szék egyikét, és 
elmerült a Posf-ba, miközben Tram bedobta az ingeket az egyik 
mosógépbe. Apró kis luk volt az egész mosoda. Talán a jó lába árából 
kifizethette a bérleti díjat. Egyedül dolgozott, csak délutánonként jött egy 
iskolás kisegítő, de őt mindig elküldte, ha szállítmányra várt.

Jack figyelte az érkező-távozó kuncsaftokat. Zömmel alsó 
középosztálybeli belvárosiak voltak. Aldo DAmato és a testőre azonnal 
szemet szúrt, mikor pontban 4.00-kor beléptek drága kabarjukban. Aldo 
sötétszürke szövet-kabátjának gallérját fekete prém szegélyezte. Jack ilyet 
utoljára a Beatles fénykorában látott. A negyvenes éveinek közepén 
járhatott, megfogta a téli nap, hullámosra beszárított haja két oldalt már 
ritkult. Jack tudta, hogy csak ő lehet Aldo, mert a másik akkora volt, mint 
egy fél marha, és a szennyest cipelte.

Jack azt is megfigyelte, hogy a második pasas alaposan szemügyre 
veszi. A hátára nyugodtan felragaszthatta volna a TESTŐR címkét. Jack 
felpillantott, közömbösen megnézte a két újonnan érkezőt, aztán 
visszatért a sport oldalhoz.
- Van valamid a számomra, ferde? - kérdezte Aldo, és úgy vigyorgott, 
mint egy cápa, miközben jobb öklének bütykeit a bal tenyeréhez verte.

Jack nagyot sóhajtott. Ismerte ezt az emberfajtát. A legtöbb nehézfiú 
azok közül, akiket ismert, habozás nélkül ütött, ha kellett gyilkolt, de 
ezeknek ez csak annyi volt, mint esőben vezetni a belvárosi forgatagban: 
az ember nem élvezi különösebben, de arra megy, mert csak úgy juthat el 
oda, ahova kell; és ha van rá lehetőség, szívesebben végezteted el vele a 
munkát.

De nem Aldo. Jack első ránézésre tudta, hogy ez az ember szinte 
mániásán keresi a bajt.

Talán ezt lehetne ellene fordítani. Jacknek erre még nem volt terve. Az 
öreg Corvair kint parkolt. Eredetileg arra gondolt, hogy követni fogja Aldót, 
ha lehet, egészen hazáig. Ezt teszi majd pár napig. És a végére csak kiötli, 
hogyan húzza be a csőbe. Utána megtervezi, hogy ezt hogy lehet Tram 
javára fordítani. Ez bizony hosszú, nehéz és kényes feladat.

Tram lassú, nehézkes mozdulattal egy barna papírcsomagot tett a 
pultra. A testőr felkapta, és cserébe letette a szennyest. Tram nem vett 
róla tudomást.
- Kérem, Mr. Aldo - mondta -, nem fogom csinálni többé.
- Fiú, te egy ostoba ferdeszemű vagy, tudod? - A testőrhöz fordult. - Joey, 
vidd ki sétálni a vendéget, amíg én megbeszélem az üzletet vietnami 
barátunkkal.

Jack érezte, hogy valaki megkocogtatja a vállát. Felnézett az újságból, 
egyenesen Joey meglepően kedves szemébe.
- Gyerünk, meghívom egy kávéra.
- Várom az ingeimet - felelte Jack.



- Megvárják. A barátom négyszemközt szeretne beszélni a tulajjal.
Jack nem tudta pontosan, hogyan játsszon tovább. Nem készült fel arra, 

hogy itt helyben keménykedjen, ugyanakkor nem akarta még egyszer Aldo 
kényére-kedvére bízni Tramet.
- Akkor menjenek hátra. Én nem mozdulok, egy tapodtat se!

Joey megragadta a hóna alatt, és kihúzta a székből. - Dehogynem.
Jack felpattant, és ellökte Joey kezét. - El a kezekkel, ember!
Rájött, hogy csak egyféleképpen játszhat és nyerhet. Elő kell venni a 

dilis számot. Végigmérte a hústorony Joeyt, a súlyos télikabátot, és 
azonnal látta, hogy teljesen felesleges lenne a testére menni. Marad az 
arca.
- Maradjon távol! - ordította. - Nem szeretem, ha hozzám nyúlnak. 
Megőrjít! Igazán megőrjít!

Joey az egyik székre dobta a barna papírcsomagot. - Rendben. Elég volt 
ebből a szarozásból! - Közelebb lépett, megragadta Jack vállát, és 
megpróbálta kipenderíteni.

Jack felnyúlt a két hatalmas kar között, megragadta Joey füleit, és előre 
rántotta ellenfele fejét. Mikor lehajtotta a fejét és öklelt, egy pillanatra 
látta a testőr megrökönyödött arcát. Mintha rosszul lett volna. Nem számí-
tott ilyesmire, de tudta, hogy mi következik.

Mikor Jack meghallotta, hogy Joey orrcsontja reccsenve ütközik a feje 
búbjával, ellökte, és tökön rúgta. Joey térdre rogyott és nyöszörögni 
kezdett. Véres arca eltorzult a fájdalomtól és a hányingertől.

Jack Aldonak ugrott, aki megrökönyödött arccal bámult.
- Te is akarsz egyet? - ordította.

Aldo nagykabátja nem volt begombolva, és egyébként is vékonyabb 
volt, mint a testőr. Jack a kenyérkosár fogást alkalmazta: jobbról-balról a 
szoláris plexusba, aztán, mikor a fájdalomtól összegörnyed, térddel az 
arcba. Aldo rongycsomóként került a padlóra.

De még nem volt vége. Joey keze a kabát zsebébe motozott. Jack 
ráugrott, és kicsavarta a kezéből a Cobra. 357-es revolvert.
- Pisztoly? Te egy kibaszott pisztolyt fogsz rám, ember?
- A pisztoly agyával hatalmas ütést mért Joey fejére. - A francba, ez 
tényleg feldühít!

Megpördült, és a pisztoly csövét Aldo orrához nyomta.
- Te! - üvöltötte szinte fejhangon. - Te kezdted ezt az egészet! Te nem 
hagytad, hogy megkapjam az ingeimet!
Hát nesze, elviheted őket! Úgyis régiek! Én meg elviszem a tiédet! Mindet!

A pultról felkapta a szennyes ingeket, majd a széken heverő csomagért 
indult.
- Jézusom, ne! - mondta Aldo. - Ne! nem tudja, hogy...

Jack ráugrott, agyabugyálni kezdte a pisztollyal, közben őrjöngve 
visított: - Ne mondd meg nekem, hogy mit nem tudok!

Aldo két kézzel védte a fejét, Jack Tramra pillantott, és intett neki. Tram 
azonnal vette a lapot. Kijött a pult mögül, és ellökte Jacket, de csak az 
után, hogy Jacknek sikerült néhány helyen felszakítania Aldo koponyáját.
- Te menj innen! - kiabálta Tram. - Menj, vagy hívom a rendőröket!
- Jó. Elmegyek, de előbb még kilukasztom ezt a gazdag disznót!

Tram Aldo és Jack közé állt. - Nem! Te mész! Okoztál sok baj!



Jack undorodva felhorkant, és a két csomaggal a hóna alatt kirohant. 
Kint az üres Mercedes 350 SEL az utcai tűzoltó készülék mellett parkolt. 
Miért is ne?

A nehéz kocsival kilőtt a Canal Street irányába, közben a sikító őrült 
előadásán gondolkozott. Nagyon meggyőző volt. Nem került sok 
erőfeszítésébe beleélnie magát.

Ez azért egy kicsit aggasztotta.
- Ötvenezer kis címletekben - mondta Abe, mikor befejezte a szennyes 
közé csomagolt bankók számlálását. Az üzlet alagsorában voltak. A pénz 
helyes kis halmokban ált egy dobozban. - Én a te helyedben nem panasz-
kodnék. Nem rossz kereset egyetlen délután alatt.
- Persze. Engem a tíz zacskó kokain és a harminc zacskó kambodzsai 
barna aggaszt. - A barna papírzacskóban heroin volt. A kokain és a többi 
heroin a kocsi csomagtartójában egy zsákban volt. - Ezekkel mit kezdjek?
- Az ereszcsatorna alatt van a vízgyűjtő. Amikor legközelebb esik...

Jack elgondolkozott. A heroin biztosan eltűnne a csatornában. Ha a 
csatornarendszerben élnek aligátorok vagy krokodilok, egy életre be 
lesznek lőve. De a kokain... az még jól jöhet később, ahogy a hamis 
húszdollárosok jól jöttek, Cirlot ellen.

Cirloti Valami motoszkálni kezdett az agya mélyén.
- Mindig szerettem volna egy Mercedest - mondta Abe.
- Minek? Negyed század alatt nem jutottál messzebb, mint Queens 
keleten, és a Colombus Avenue nyugaton.
- Egy nap talán kedvem lesz elutazni. Meglátogatni New Jerseyt.
- Aha. Nem is rossz ötlet. Kétségtelen, New Jersey megismerésére nincs is 
alkalmasabb, mint egy Mercedes belseje. De már késő. A kocsit Juliónak 
adom, passzolja tovább.

Abe lehangolódva kérdezte: - Szétdobni?
Jack biccentett. - Gyorsan készpénzre váltja. Számításaim szerint 

minimum tíz, esetleg húsz rongy is bejöhet.
Egyszer látogatott csak el Tram mosodájába, és hatvan vagy hetvenezer 

a bevétele. Ami azt jelenti, hogy Jack visszaadja Tramnak az előleget, a 
vietnaminak semmibe sem került Jack szolgáltatása. Ami jót tesz Tram 
bankszámlájának, viszont Jack nem tudta, hogy mi legyen a következő 
lépés. Kicsit megkavarta a dolgokat. Talán az lenne a leghelyesebb, ha 
hátradőlne és megvárná, mi esik le a fáról.

Giához indult. Sötét és szeles volt odakint. Igyekezett az árnyékban 
maradni, és folytonosan a háta mögé pillantott. Cirlot úgy látszik, tudja 
merre tart, és mikor ér oda. Vajon most is figyeli?

Jack nem szeretett ezen az oldalon játszani.
De honnan tud mindent Cirlot? Ezt nem tudta megemészteni. Tudta, 

hogy a lakásában nincsenek poloskák. - Az a hely olyan, mint egy erőd. 
Ráadásul Cirlot nem tudta, hogy hol lakik. De még ha tudta volna, sem 
rejthetett el ott poloskát. És mégis tudott Jack minden lépéséről. Hogy a 
pokolba?

Jack egyszer körbejárta a háztömböt, majd beugrott egy keskeny 
sikátorba, és csak ezután érezte, hogy biztonságban beléphet a lakóházba.

Gia ajtaján két kukucskáló nyílás volt. Ezeket Jack saját kezűleg szerelte 
fel. Az egyik a szokásos magasságban, a másik a derekánál. 



Bekopogtatott, közben hüvelykujjával eltakarta az alacsonyabban lévő 
nyílást.
- Te vagy az, Jack? - kérdezte bentről egy gyerekhang.
Elvette az ujját, és belemosolygott a domború üvegbe.
- Ta-daaa-da! Belülről elhúzták a reteszt, az ajtó kinyílt, és egyszerre egy 
vékony, nyolc éves lánykái tartott a karjaiban. Hosszú, sötét haja, kék 
szeme és ragyogó mosolya volt.
- Jack! Mit hoztál nekem?

A férfi a kabátja felső zsebére mutatott. Vicky benyúlt, és egy csomag 
felfújható rágógumis kártyával lett gazdagabb.
- Foci kártyák! Klassz! Szerinted lesz bennük Jets?
- Csak egy módja van annak, hogy kiderítsük!
Bevitte a kislányt és letette a földre. Bezárta maga mögött az ajtót. A 
gyerek a zacskót bontogatta.
- Jack! - mondta, és hangja elfúlt a gyönyörűségtől. - Ez mind Jetes. Mindi 
Még Jo-jo Townsell is van köztük!
Ez egyszerűen remek. 

Gia lépett be a nappaliba. - Szerintem ő az egyetlen New York-i 
nyolcéves, aki a remek szót használja. Vajon hol szedhette fel?

Könnyedén megcsókolta Jacket. A férfi átkarolta a derekát, és magához 
vonta. Az asszony szeme ugyanolyan kék volt, a mosolya épp olyan 
ragyogó, mint a lányáé, de a haja méz szőke. Jack szerint beragyogta a 
szobát.
- Nem tudom, te hogy vagy vele, de szerintem igazán remek, ha egyetlen 
rágós csomagban az ember kedvenc csapatának öt - öt! tagját találja! Még 
senkiről sem hallottam, akinek ekkora szerencséje lett volna.

Jack legalább egy tucatnyi kártyacsomagot átnézett, mire 
összegyűjtötte ezt az öt Jets kártyát. Egybe rakta őket, és 
visszaragasztotta a csomagot. Vicky egyébként azért rajongott éppen a 
Jetsért, mert nagyon tetszett neki a csapat zöld-fehér meze. Ami, 
figyelembe véve a játék minőségét, bármilyen más magyarázattal felvette 
a versenyt.
- Vacsoráztatok már? - kérdezte Jack.

Gia megrázta a fejét. - Épp most lettem kész. Miért?
- Ellenőriznem kell valamit. Néhány dolgot még elintézek ma este.

Gia a homlokát ráncolta. - Remélem nem veszélyes.
- Ugyan.
- Mindig ezt mondod.
- Persze. Az után, hogy tavaly túléltem a kék őrülteket, minden más csak 
habos torta.
- Ne is beszélj róla! - Gia összerázkódott, és megölelte a férfit. - ígérd 
meg, hogy amint hazaérsz, felhívsz.
- Igenis mama.
- Komolyan beszélek. Aggódom miattad.
- Boldoggá teszel.

Az asszony elhúzódott, és felvett egy keskeny kartondobozt a 
kanapéról. „Világvége" írta valaki a doboz szélére.
- Ma érkezett.



- Remek. - A dobozból tengerészkék szegélyes, élénkvörös kabát került 
elő. Jack levette zubbonyát, és felpróbálta az új szerzeményt. - Tökéletes. 
Hogy nézek ki?
- Mint minden harmadik férfi Manhattanben - felelte Gia.
- Nagyszerű.

Jack keményen dolgozott azért, hogy a lehető leghétköznapibb legyen, 
sehol se tűnjön fel, csak egy szürke arc a tömegben. Ehhez arra volt 
szüksége, hogy pontosan azt viselje, amit mindenki más. Hitelkártyája 
nem volt, ezért Gia rendelt, ő pedig készpénzzel fizette ki az asszonyt.
- Azt hiszem jobb, ha kikapcsolom a sütőt.
- Holnap én hozok vacsorát. Kínait. ígérem.
- Persze - felelte az asszony. - Hiszem, ha érzem az illatát.

Jack az apró nappaliban állt, figyelte, ahogy Vicky szétteríti á kártyáit, az 
Eyewittness News hangján keresztül hallotta, ahogy Gia a konyhában 
motoz, magába itta az otthon meghitt zajait és csendjét. Nagyon vágyott 
az apró lakás otthonosságára. De elérhetetlennek tűnt. Eljöhetett 
látogatóba, megmelegedhetett a tűznél, de nem maradhatott. Es 
akármennyire szerette volna, nem csomagolhatta össze és nem vihette 
magával.

A munkája volt az akadály. Soha nem kérte meg Giát, mert tudta, hogy 
úgyis nem lesz a válasz. Azért, ahogy a pénzt kereste. És ezért nem kérné 
meg. Amiért úgy keresi a kenyerét, ahogy. A házasság támadhatóvá 
tenné. Nem teheti ki Giát és Vickyt ekkora kockázatnak. Hamarosan 
nyugdíjba kellene mennie. De hát még negyven sincsen. Azon kívül, hogy 
bedilizik, mi mást csinálhatna a következő harminc-negyven évben?

Legyen jó állampolgár? Szerezzen rendes munkát? Hogyan? Hogy 
magyarázza meg, hogy mostanáig nyoma sincs a létezésének? Nem volt 
munkája, nincs társadalombiztosítása, nincs jövedelembevallása. Az 
idegenrendészet ki akarná deríteni, hogy nem illegális bevándorló-e, netán 
Gulag-menekült. Ha meg nem az, akkor rengeteget kérdésük lenne, 
amelyekre nem szeretne válaszolni.

Azon töprengett, nem kezdett-e bele valami olyasmibe, amit esetleg 
nem lesz képes abbahagyni.

És akkor kinézett Gia étkezőjének panoráma ablakán. A szemben levő 
ház tetejére látott, és eszébe jutottak a hotel szoba ablakán besüvítő 
golyók, alig huszonnégy órája. Beleborzongott a riadalomba. Itt sebezhető. 
És ami még rosszabb, Giát és Vickyt is veszélynek teszi ki. Gyorsan 
elnézést kért, mindkettőjüket megpuszilta, és kisietett az utcára.

Megállt a ház előtt. Lassan sétálni kezdett a kapu előtt.
Gyerünk, te szemétláda! Tudod, hogy itt vagyok? Lőjél! Had tudjam 

meg!
De nem jött lövés. Semmi nem esett le a tetőről.
Jack megropogtatta az ujjait. Olyan erővel szorította ökölbe a kezét, 

hogy egész elgémberedtek az ujjai. Ha elképzelte, hogy valami véres 
vadállat megtalálja Giát és Vickyt, megfenyegeti őket, esetleg bántja... 
majd' beleőrült a gondolatba.

Elindult vissza, a saját lakása felé. Egyre gyorsabban haladt, majd futni 
kezdett, igyekezett kidolgozni magából a haragot, és az egyre növekvő 
feszültséget.



Ennek véget kell vetni. És véget is fog. Ma este, ha van még 
beleszólása.

Jack megállt egy telefonfülkénél, és felhívta Tramet. A vietnámi 
beszámolt róla, hogy Aldo és a testőre kisántikáltak, fogtak egy taxit, és 
bosszút esküdtek a punk ellen, aki így kicsinálta őket. Tram attól félt, hogy 
Aldo rajta tölti ki a mérgét, ha nem találja meg Jacket. Jack is ettől tartott. 
Felhívta az üzenetrögzítőjét, de semmi érdemlegeset nem hallott.

Ahogy letette a kagylót, eszébe jutott valami: Cirlot és a telefonok. Igen, 
így akadtak horogra a zsaroló áldozatai. A pasas első osztályú drót 
taperoló!

Jack elérte a barnatéglás házat. De ahelyett, hogy felment volna a 
másodikra - itt bérelt lakást -, lesurrant a műszeres szekrényhez. 
Kinyitotta a telefondobozt, és azonnal észrevette a lehallgatót: spirál 
drótok kapcsolódtak egy apró, nagyfrekvenciájú adóvevőhöz. Cirlot 
valószínűleg egy hangra aktiválódó felvevőt is elhelyezett valahol a 
közelben.

 Lassan minden a helyére került. Cirlot Levinsontól megtudta, hogy Jack 
Juliónál találkozik a kuncsaftokkal. Odakint várakozott, míg Jack fel nem 
bukkant, utána hazáig követte.

Jack elátkozta magát. Öregségére óvatlan lett.
Nem sokkal ezután megjelent Cirlot, talán telefonszerelőnek adta ki 

magát, beszerelte a lehallgatót, aztán hátradőlt és fülelt. Jack a lakásában 
lévő telefonon foglalt szobát a Lucky hotelben... és ma reggel felhívta 
Juliót, hogy bejelentse, tíz harmincra odamegy. Minden stimmelt.

Becsukta a telefonszekrényt, a lehallgatót érintetlenül hagyta.
Ezt a játékot ketten játsszák.
Jack elnyúlt a nappaliban. A szobát mindenféle csecsebecse, viktoriánus 

tölgyfa bútor töltötte meg. Felhívta George-ot az étterembe. Ez volt a 
második hívása, az elsőt egy nyilvános fülkéből bonyolította le. Akkor szólt 
George-nak erről a hívásról, és azt is megmondta, mit válaszoljon.
- Hello, George - mondta, mikor a görög felvette a telefont. - 
Megszerezted a társaságtól a következő részletet?
- Igen. Nálam van. Készpénzben, mint rendesen.
- Jó. Éjfél körül érte jövök.
- Itt leszek - válaszolta George.

Jack letette a kagylót. Üldögélt és gondolkozott. A csalit kitette. Ha Cirlot 
lehallgatta, akkor jó esély van arra, hogy valahol a Highwater környékén 
állítja fel a csapdát, éjfél tájban. Jack úgy tervezte, hogy addigra már ott 
lesz, szerette volna tetten érni a zsarolót. És akkor rendezik a számlát.  
Egyszer s mindenkorra. Jack nem volt hajlandó megengedni, hogy bárki 
kövesse, mikor Giához és Vicky-hez megy, különösen nem egy olyan 
alaknak, aki egy volt kuncsaftjának levagdosta a lábujjait.

Egy órával később, útban a belváros felé Jack ismét felhívta a rögzítőjét. 
Egy üzenete volt George-tól, aki arra kérte, hogy azonnal hívja vissza. 
Mikor megtette, igazán fura történetet hallhatott.
- Hogy mire kértelek? - kérdezte Jack.
- Arra, hogy a szomszédos Borden épületben találkozzam veled. Azt 
mondtad, hogy változott a terv. És talán biztonságosabb, ha nem jössz el 
az étterembe. Úgyhogy tíz harminckor találkozzunk a szomszédos 
épületben, és ott adjam át a pénzt.



Jack kénytelen volt elmosolyodni. Ez a Cirlot dörzsöltebb, mint gondolta.
- És úgy hangzott, mintha én beszélnék?
- Ezt nehéz megmondani. Recsegett a vonal.
- És mit mondtál?
- Beleegyeztem, de éreztem, hogy bűzlik valami, mert eredetileg nem 
ebben állapodtunk meg. És mert azt mondtad, hogy olyan sí maszkban 
leszel, mint tegnap este. Ez nagyon gyanús volt.
- Okos vagy. Kösz a hívást. Telefonálj, ha valaki azzal hívna, hogy én 
vagyok.
- Úgy lesz.

Jack letette a kagylót. Ahelyett, hogy taxiba vágta volna magát, és irány 
a belváros, beült a legközelebbi sörözőbe, és rendelt magának egy korsó 
Amsterdamot.

Egyre kíváncsibb és kíváncsibb lett.
Cirlot tehát nem leütni, hanem széttépni akarja ma este. Eszébe jutottak 

Tom Levinson szavai: Előbb szarrá ver, aztán jégre tesz.
Erről van szó. A kirakós játék újabb darabkája került a helyére. A 

cementes zsák nem talált. Rendben - senki sem várhat nagy pontosságot, 
ha mozgó személyre ilyen nehézkes tárggyal céloznak. De a Lucky Hotel 
előtt az orvlövész teleszkópos puskával célzott. Jack kitűnő célpont volt. A 
pasasnak nem lett volna szabad célt tévesztenie.

Hacsak nem szándékosan tette. Csak így történhetett. Cirlot macska-
egér játékba kezdett. Addig cukkolja, amíg alkalma nem nyílik arra, hogy 
végleg megalázza, teljes hülyét csináljon belőle. Mindenért meg akart 
fizetni, mielőtt megöli Jacket.

 Kezdésnek jó, ha elhappolja a munkadíját.
Jack haragjába némi vidámság vegyült.
A saját játékomat akarja kijátszani ellenem.
Persze nem sokáig. Ezen a területen Jack volt a tapasztaltabb. Ez az ő 

játéka. Ő találta ki, és kutya legyen, ha hagyja, hogy Cirlot kijátssza. A 
legegyszerűbb, ha a lerobbant régi épületben szemtől szembe találkozik 
Cirlottal, és helyre teszi a pasast.

Egyszerű, egyértelmű, hatékony, de nem elegáns. Most pedig valami 
igazán remek megoldással illik előállnia. Mestervágással, ha tetszik.

És akkor, amikor a szájához emelte a korsót, hogy kiigya az utolsó 
cseppet, bevillant.

Reilly a biliárdasztal mellett várta, hogy rá kerüljön a Sor. Nem sok 
kedve volt a játékhoz. Reece és Jerry meghalt, a többiek mogorvák és 
idegesek. Tegnap éjjel óta semmi másról nem tudtak beszélni, csak a 
tökfejlámpás pasiról. Csak egyszer röhögtek szívből, mikor megtudták, 
hogy Reece valódi neve Maurice volt.

Gus kiabált át a bárpult mögül. A telefonkagylót a magasba tartotta.
- Hé, Reilly! Keresnek.
- Igen? Ki?
- Azt mondta, mondjam azt, hogy a Tökfej.

Reilly kis híján átesett a botján, úgy sietett a készülékhez. Cheeks és a 
többiek a nyomában loholtak.
- Megtalállak, anyabaszó! - mondta, mikor a kezébe kapta a 
telefonkagylót.



- Tudom - mondta a vonal másik végén a hang - mert megmondom, hogy 
hol vagyok. Találkoznunk kell. Ma este. Te két emberedet veszítetted el, 
én meg majdnem meghaltam, mikor legutóbb láttuk egymást. Mit szólnál 
a döntetlenhez? Kitalálhatnánk, hogy osszuk fel a terepet, hogy mind a 
ketten jól járjunk.

Reilly egy kis ideig nem szólalt meg, össze kellett szednie magát. 
Megőrült ez a barom? Döntetlen? Azok után, amit tegnap csinált?
- Hogyne - nyögte. - Beszélhetünk.
- Jó. Csak te meg én.
- Oké. - Jóóóó. - Hol?
- A régi helyünkön, ahol tegnap - a Highwater mellett. Tíz harminc 
megfelel?

Reilly az órájára nézett. Ez azt jelenti, hogy van még másfél órája. 
Rengeteg idő.
- Rendben.
- Jó. És ne feledd, Reilly, egyedül gyere, különben nincs alku.
- Aha.

Letette a kagylót, és összevert fiaira nézett. Nem sok jót ígértek, Rafe, 
Tony és Cheeks bekötözve, Gheeks keze meg még gipszben is. Nehéz 
elhinni, hogy egyetlen alak tette ezt velük. De ez egy veszedelmes, 
trükkös pasas. Úgyhogy ezúttal semmit nem kockáztatnak. Nem beszél-
nek. Nem alkudoznak. Nem haboznak. Ma este mindent megkap tőlük, 
amit csak adni tudnak.
- Tényleg ő volt? - kérdezte Cheeks.
- Egén - mosolygott Reilly. - És ma este sütőtököt zabálunk.
- Aldo, ez az ember mindenképpen beszélni szeretne veled.

Aldo DArnato a feleségére meredt, és levette arcáról a jeges pakolást. 
Irgalmatlanul fájt a feje, a koponyája tele volt véraláfutással és 
varratokkal. Az orra kibírhatatlanul lüktetett. Két helyen is eltört. 
Feldagadt, úgy vette a levegőt, mint akit elkapott a nátha.

Századszor is arra a mosodai őrültre kellett gondolnia. Csapdát állított a 
ferdeszemű? Aldo szerette volna ezt hinni, de nem állt össze a kép. Ha 
kelepce lett volna, akkor a mosodát megtölti egy csomó vágott szeművel, 
és nem egyetlen fehér embert kér oda. De Krisztusom, hogy mozgott az az 
alak! Gyorsan. Mint a folyékony villám. Egy rúgás, egy ütés, és Joey padlót 
fogott, azután máris Aldóra ugrott. Tiszta őrület volt az arcán. Nem. Nem 
csapda volt. Csak egy őrült punk. De ettől még nem volt könnyebb le-
nyelni a pirulát.    - Megmondtam, Maria, nincs telefon.

Elég pocsék az is, hogy az egész város azon nevet, hogy lehetett ilyen 
gavone, hagyta magát megverni, a kocsiját is ellopták, és ami a 
legrosszabb, a golyói sincsenek biztonságban a hiányzó pénz miatt, és a 
francba, miért nem tud Maria engedelmeskedni egy ilyen egyszerű 
utasításnak? Nem kellett volna hazajönnie. Sokkal jobb helye lett volna 
Frannynál a Green Streeten. Franny azt tette, amit mondtak neki. Hát, jól 
is teszi. Elvégre Aldo fizette a lakbérét.
- De azt mondja, tud valamit a kocsidról.

Aldo kikapta a kezéből kagylót. - Add ide! Halló!
- Mr. DAmato, uram - mondta a vonal másik végén egy tisztelettudó 
hang. - Nagyon sajnálom, ami ma történt a mosodában. Ha tudtam volna, 



hogy Ön kicsoda, nem csináltam volna akkora galibát. De tudja, nem 
tudtam, és hát nagyon rossz a természetem, szóval nagyon sajnálom...
- Hol a kocsi - kérdezte halkan Aldo.
- Biztonságban, és szeretném visszajuttatni Önnek a pénzzel együtt és 
a... ööö... szennyest is, meg... ööö... a csomagtartóban talált anyagot is, 
ha érti, mire gondolok, és azt hiszem, érti.

A kis szar retteg. Jó. Annyira retteg, hogy mindent vissza akar adni. Még 
jobb. Aldo megkönnyebbülten sóhajtott.
- Hol van?
- Benne ülök. Ez a kocsi telefon igazán remek. De valahol le fogom tenni, 
és meg is mondom, hogy hol, és akkor ott megtalálja.
- Azt ne tedd - mondta gyorsan Aldo.

Viharos gyorsasággal gondolkodott. A legeslegfontosabb, hogy 
visszakapja a kocsit. De a kis punkot is el akarta kapni. Ha nem egyenlíti ki 
a számlát, pokoli sokáig tart, mire megint emelt fővel jelenhet meg a 
család tagjai előtt.
- Sehol se hagyd! Valaki kipakolhatja, mielőtt odaérek, és az a te fejedre 
száll! Találkozzunk...
- Nem! Nem fognak kilyuggatni!

Dehogy is nem] gondolta Aldo, és eszébe jutott, mikor a punk az arcába 
tolta Joey Magnumját.
- Ugyan, amiatt ne aggódj - mondta lágy hangon. - Bocsánatot kértél, és 
visszaadod a kocsit. Baleset volt. Kiegyenlítettél. Az a helyzet, hogy tetszik 
a mozgásod. Joey úgy nézett ki melletted, mint a lassított felvétel. Tulaj-
donképpen szívességet tettél. Rávilágítottál, hogy hiányos a védelmem.
- Tényleg?
- Igen. Tudnék használni egy hozzád hasonló alakot. Mit szólnál, ha Joey 
helyére léphetnél?
- Úgy érti, hogy a testőre lehetnék? Nem is tudom Mr. D'Amato.
- Gondolkozz el rajta. Majd személyesen megbeszéljük ma este. Hol 
találkozzunk?
- Ööö... mit szólna, ha a Highwater étterem mellett. Ott van...
- Tudom, hol van.
- Igen. Hát, rögtön mellette van egy lakatlan épület. Mi lenne, ha ott 
találkoznánk?
- Nagyszerű. Mikor?
- Tíz harminc?
- Kicsit korai...
- Tudom, de nagyobb biztonságban érzem magam.
- Hé, ne aggódj! Ha Aldo DAmato a szavát adja, azt a bankban is 
beváltják.

És ígérem, hogy halott ember vagy, punk.
- Jó, szóval, csak arra az esetre, ha nem tudnánk megegyezni, sí maszk 
lesz rajtam. Gondolom a mosodában nem tudott jól megnézni magának, és 
nem akarom, hogy most ezt tegye.
- Ahogy akarod. Viszlát, tíz harminckor. - Gabidose!

 A helyére tette a kagylót, és szólt a feleségét. - Maria! Azonnal hívd ide 
Joeyt. Mond meg neki, hogy rögtön jöjjön.



Aldo az íróasztalához ment, a fiókból kivett egy kicsi Jennings 22-es 
automata pisztolyt. Megemelte. Kicsi, könnyű és nagysebességű 
töltényekkel van töltve. Kis távolságban remek. És Aldo igazán közel akart 
lenni, amikor majd meghúzza a ravaszt.

Valamivel tíz után Jack felmászott a Highwater Diner tetejére, és leült 
szembe az öreg Borden épülettel. Látta, amikor Reilly és öt embere - a 
teljes legénység - nem sokkal később megérkezett. Hátulról mentek be az 
épületbe. Ketten nagy duffel zsákot cipeltek. Úgy néztek ki, mint akik 
sörért jönnek. Nem sokkal utánuk érkezett Aldo és három okostojás. Ók a 
sikátorban, az épület előtt foglalták el állásaikat, úgy, hogy messziről ne 
lehessen észrevenni őket.

Szemlátomást egyikük sem akart elegánsan késve érkezni.
Pontosan 10:30-kor egy magányos alak, sötét kabátban, farmerben és 

egy kötött sapkához hasonló fejfedőben elsétált a Highwater előtti járdán. 
Egy pillanatra megállt, és benézett az étterem ablakán. Jack remélte, hogy 
George betartotta a kapott utasításokat, és nincs szem előtt. A sötét alak 
továbbment. Mikor a Borden-épület elé ért körbenézett, és elindult befelé. 
A tátongó kapualjnál felnyúlt, és az arcára húzta a sapkát. Jack a magasból 
nem látta pontosan a mintát, de az volt a benyomása, hogy a tegnap esti 
sí maszk durva utánzatáról lehet szó. Persze csak egy kevés narancssárga 
festékre van szükség,..

Tényleg el akarod játszani Szerelő Jacket ma este, pajtás?
Egy röpke pillanatra felötlött benne, hogy figyelmezteti a pasast, és 

lefújja a találkozót. De aztán arra gondolt, milyen rohadt lehet egy 
lezuhanó cementes zsák miatt egy életre tolókocsiba kerülni, Levinson 
lábujjai is eszébe jutottak, meg a Gia és Vicky ablakán besüvítő golyók.

Csendben maradt.
Figyelte, hogy a férfi belöki az ajtómaradványt, és eltűnik. Lent, a 

sikátorban Aldo és Joey felálltak a rejtekhelyükön. A holdfényben látszott, 
hogy értetlenül vonogatják a vállukat. Jack tudta, hogy Aldo, most arra 
gondol: „Hol a kocsim?"

De azonnal fedezékbe ugrottak, amikor megkezdődött a lövöldözés. 
Rövid robbanás volt, de nagyon hangos és nagyon erős. Jack a hangokból 
arra következtetett, hogy két pisztolyból és legalább két, de inkább három 
puskából egyenként, szinte egy időben lőtték ki a golyókat. Szinte csak 
egyetlen, elnyújtott villanás. Azután csend.

Aldo és az emberei lassan, óvatosan jöttek elő rejtekhelyükről. 
Suttogtak, és zavarodottan gesztikuláltak. Egyiküknél Uzi volt, egy másik 
lefűrészelt csövű puskát tartott. Jack látta, hogy beosonnak, hallotta a 
lövéseket, még a „kocsi" szót is kivette.

Azután elszabadult a pokol.
Olyan volt az egész, mintha egy nagyon kicsi és nagyon heves vihar 

söpört volna végig a lakatlan épület első emeletén. Süketítő 
fegyverropogás, az üres ablakkeretekben felvillanó lángnyelvek, mintha 
villámlana. Jacknek az volt a benyomása, hogy legalább húsz percig tartott 
a tombolás, bár órája szerint csak öt perc telt el. Aztán minden 
elcsendesedett. Semmi sem mozdult.

De nem. Ott valami mégis. Valaki kimászott az ablakon, és lezuhant a 
sikátorba. Jack lement, hogy megnézze.

Reilly volt. Vér dőlt az orrából, szájából, a hasából. És szenvedett.



- Hívd a mentőket, ember! - nyöszörögte, mikor Jack fölé hajolt. Alig 
lehetett hallani a hangját.
- Azonnal, Matt - mondta Jack.

Reilly felpillantott. A szeme elkerekedett. - Meghaltam? Vagyis...  
odabent kinyiffantottunk.
- Rossz embert nyiffantottatok ki, Reilly.

Kit érdekel... legyél te a nyerő... én kiszálltam... csak hívd azt a 
kibaszott mentőt! Kérlek!

Jack meg sem próbálta, hogy valamiféle sajnálatot érezzen a nehézfiú 
iránt. Tudta, hogy úgysem sikerülne.
- Persze - mondta.

Reilly alá nyúlt, és felemelte. A sebesült majdnem elájult a mozgás 
okozta fájdalomtól. De annyira még magánál volt, hogy észrevegye, Jack 
nem az utca felé vonszolja.
- Hé... hova viszel?
- Hátra.

Jack hallotta a közeledő szirének hangját. Gyorsított a léptein.
- Orvos kell... mentő.
- Ne aggódj - mondta Jack. - Kerítek egyet.

Mint egy zsákot letette Reillyt a ház mögötti sikátor legtávolabbi 
csücskében, és ott hagyta.
- Itt várd a mentődet - mondta neki. - Ugyanaz lesz, amelyiket a Wolansky 
gyerekhez hívtad, mikor egy hónapja elütötted.

Azzal Jack elindult a Highwater Diner felé, hogy felhívja Tramet, és 
megmondja George-nak, hogy többé már nem lesz rá szükségük.

Robert R. McCammon - A Gyíkember

A gyíkember, birodalma királya, a mocsár felé repült, belemélyesztette 
fogait az éjszakába.

A csontjaiban bizsergett. Úgy érezte, most bármire képes. Elég öreg és 
bölcs volt ahhoz, hogy ismerje az érzés erejét. Ma éjjel - igen, ma éjjel - 
megtalálja a régóta keresett szörnyeteget. Odakint a ciprusok között és a 
sáros lapályokon, valahol a holdfelkelte és a hajnal között a Vén Pápa 
rücskös zöld ruhában várt rá. Ma éjjel lerója tiszteletét a Vén Pápának, aki 
átharapja a csontokat, és minden húst megrág. Lasszóját a Vén Pápa torka 
köré keríti, és szigonyát a hasa fehér húsába akasztja, és kitépi azt az 
ágyúgolyó keménységű szívét.

A gyíkember meg nem gyújtott szivarját rágcsálta, a szél barnára 
cserzett homlokából hátrafújta hosszú, fehér tincseit. Légpárnás hajóját a 
hínár-tenger fölé kormányozta. Fényt egyedül az ülés mögötti támlához 
erősített elemmel működő lámpa adott, bár sötétben is megtalálta volna 
az utat. Ismerte a mocsár hangjait - a csirregést, brekegést, a 
suttogásokat - és ismerte a mocsár illatát, a szárazföld és tenger közé 
szorult föld állott, nyirkos szagát. A gyíkember aszálykor és a monszun 
idején egyformán irányította birodalmát; úgy ismerte, ahogy az ember a 
régóta hordott ing tapintását ismeri; de az elmúlt évek hosszú során át a 
Vén Pápának sikerült megbújnia valamelyik rejtett zsebben, és nem volt 
hajlandó előjönni és játszani.



- De most előjössz - morogta a gyíkember. A szél felfalta a szavait. - Ma 
este előjössz, igaz? Úgy bizony, ma éjjel előbújsz, és akkor eljárjuk a mi kis 
táncunkat.

Azóta, hogy elhagyta a tengerpartot, és bevette magát a mocsárba, 
minden este pontosan ugyanezeket a szavakat ismételte. Szokásává vált, 
rítussá, de ma este... ma este érezte bennünk az erőt. Ma este, érezte, 
kiszúrja a Vén Pápa rejtekhelyét, mint amikor a célbadobós játék nyilai 
eltalálják a céltáblát, és a Vén Pápa megmoccan víz alatti barlangjában, 
kinyitja egyik vörös szemét, hatalmas, hátborzongató pofája beszippant 
egy hatalmas buborékot.

A gyíkember irányt változtatott. A ráncos kéz finoman megmozdította a 
hajó kormányrúdját. Délről délnyugati irányba váltott, a mocsár édes, avas 
szívébe, ahol lonc futotta be a rothadó csónakok maradványait, és a 
tányérnagyságú békák úgy énekeltek, akár Johnny Cash. Néhány csónak a 
gyíkember barátaié volt: Egykor ők is gyíkemberek voltak, akik a Vén 
Pápát keresve csónakáztak a mocsár Sargasso-tengerén, és aztán itt lelték 
meg az örökkévalóságot. Holttestüket sohasem találták meg. A gyíkember 
azonban ismerte őket. Húsuk és csontjuk táplálta a Vén Pápát, véres 
áradatként haladtak át a hüllő gyomrán, és belevesztek a harminc láb 
mélyen lévő iszapba. Csontjaikból szürke várak épültek, és 
maradványaikat lassan benőtte a bársonyosan puha moszat. A gyíkember 
mindezt tudta. Barátai, az öreg hetvenkedő fattyak és mészárosok a mo-
csárból éltek, és most a mocsár formálta újra csontjaikat.
- Táncolunk egy kicsi táncot - mondta a gyíkember. Megint igazított a 
kormányrúdon, hátul hangosan felberregett a motor propellere. - 
Táncolunk egy kicsi táncot.

Hatvanhárom nyarat látott; ez a tikkasztó augusztus volt a 
hatvannegyedik. Dél volt, sötétre égette a floridai nap, a bőre szeplős volt, 
foltos, sötétbarna, majdnem fekete szeme semmit nem árult el. Egyedül 
élt, bundapálinkát ivott, egyenesen a titkos szeszfőzdéből, ötlapos pókért 
játszott, kőkeményen, két elvált feleséget tudhatott maga mögött, akik ki 
nem állhatták sem a látványát, sem a szagát, és aligátor bőrökből szerezte 
meg a betevőt. Természetesen a vadorzásból is kivette a részét, de 
mostanra a floridai aligátorok megvadultak, és egyébként is elkezdődött a 
vadászszezon. Múlt héten olvasta az újságban, hogy egy aligátor egy 
golfozó kezéről három ujjat harapott le, amikor az benyúlt a labdáért egy 
bokorba a Sarasota pályán. A gyíkembert ez egy cseppet sem lepte meg. 
Ha mozog, vagy mozgott, az aligátor utána megy. Rosszindulatú dögök, az 
biztos. Legalább annyira, mint ő maga. Hát, gondolta a gyíkember, 
rosszindulatúnak és ocsmánynak kell lenni, ha a rosszindulatú 
ocsmányokat kell megölni. Finoman megmozdította a kormányaidat, és a 
csónak nyílegyenesen délnek indult. Az orrában érezte a lonc és az 
indámmag illatát, az vad datolyaszilva és a ciprusok bódító, édeskés 
szagát. És a halál szagát az éjszakai levegőben: a rothadás és gomba 
szagát, az iszapos fenékről fel-felbugyborékoló romlás szagát, régi dög 
akadhatott el a futóhomokos mederben. A légmozgás szállította a szago-
kat, ő pedig tovább siklott, követte a fénysugarat. Már nincs nagyon 
messze; úgy egy mérföldre talán, repült, mint a szél.

A gyíkember nem félt a mocsártól. Természetesen nem arról volt szó, 
hogy egy aligátor gyomrában akarta volna végezni. Távolról sem: 



csónakjában két szigonyt, egy tüskés fejű és egy sima bunkósbotot, 
kétcsövű puskát és kötelet tartott. Plusz tartalék élelmet, ivóvizet és 
üzemanyagot. A mocsár becsapja az embert: elringat, sehova nem vezető 
csatornákba csábít, és iszapdombot varázsol a csónakod alá, mikor azt 
hiszed, hat láb mély víz felett evezel. Itt a pánik egyenlő a halállal. A 
gyíkember a turista szezonban kereset kiegészítésnek zöldfülűeket veze-
tett. Mindig elképedt azon, mennyire puhák, fehérek és túltápláltak ezek 
az emberek. Szinte hallotta, hogy a mocsár nyáladzik és csámcsog, mikor 
bevitte a turistákat, és ügyelt rá, hogy csak a széles, biztonságos 
csatornákon maradjon. Megmutatott a zöldfülűeknek néhány kígyót, 
szarvast meg efféléket, aztán gyorsan kivitte őket. A bolondok azt hitték, 
mocsarat láttak; a gyíkember csak somolygott, és eltette a pénzüket. 

Voltak persze, akik csak a meséket akarták hallani. Ellátogattak a 
gyíkember kunyhójába, és a történetei hallatán égnek állt a hajuk. Amikor 
például arról mesélt, hogy a Vén Pápa kísértet aligátor, halandó el nem 
pusztíthatja, csak maga az Úristen. Vagy arról, hogy a Vén Pápa az is-
tennyilán lovagolt be a mocsár mélyére, és azok, akik utána mentek, az 
aligátor ürülékében kerültek legközelebb a napvilágra.

A gyíkember ezt maga is elhitte. Majdnem. Túl sok barátja jött ide, és túl 
kevesen tértek vissza. Hát igen, a mocsár fogai! Felfal, és maga alá temet. 
így van ez.

Lassított. A fény az ingoványra vetődött: hatalmas vízililiomok között 
smaragdzöld nyálka ragyogott. A levegő nehéz, párás, teli rothadó élettel. 
A víz felett megült a köd, és a homályban bíbor rubintok villogtak: aligátor-
szemek figyelték a csónakot. Amikor a közelükbe ért, a bestiák feje 
hangos cuppanással eltűnt a víz alatt, majd hatalmas, habos örvényt 
kavarva megint a felszínre emelkedtek. A gyíkember még jó százyardnyit 
haladt, mikor leállította a motort. A csónak nesztelenül siklott tovább a 
ködben.

Meggyújtotta a szivarját, a kötélért nyúlt, és nekilátott, hogy hurkot 
kössön rá. A csónak a vízililiomok között úszott, érkezésére a bókák 
hangos kuruttyolással ugráltak biztonságosabb vizekre. Közvetlenül a 
vízililiomok mögött, a kákacsomók között egy mélyebb csatorna követ-
kezett. Ennek a csatornának a partjánál kötött ki a gyíkember, a horgonyt 
- betondarabokkal megtöltött csizma-a partra dobta. A csónak megállt, 
lebegett a víz színén, a káka között, a mély csatorna szélén.

A gyíkember befejezte a kötél csomózását, párszor kipróbálta, és 
elégedett volt az eredménnyel. Ezek után kinyitott egy fémdobozt, és 
vaskos, véres lóhúsdarabokat vett elő, ezeket a lánc végén lévő ököl 
nagyságú horogra erősítette. A láncot, amin egy kis kolomp is volt, a 
csónak motorjának fém vázához erősítette. Kilökte a csalival megtűzdelt 
horgot, kezében a szigonnyal és a lasszóval a csónak padján üldögélve 
várakozott. Leoltotta a lámpát, és szivarozott. 

Felnézett a csillagokra. A fehér félhold lassan emelkedett. A távolban, 
Miami irányában, szárazvillám hasította ketté a mennyboltot. A gyíkember 
a levegőben érezte az elektromosságot. A fejbőre csiklandott, a tarkóján 
és tetovált karján felállt a szőr. Körülbelül nyolcvan kilót nyomott, és bár 
alig volt százhetven centi magas, egy bika ereje szorult volt, széles vállán 
kidagadtak az izmok. A gyíkember nem volt senki kedves nagyapója. 
Észrevett egy hullócsillagot, szikrázó vörös nyomot hagyott az égen. Az 



éjszaka lüktetett. Erezte, mint a pulzusát. A vérében érezte az éjszaka 
lüktetését. Tőle jobbra valahol egy éjszakai madár idegesen felvijjogott, és 
egy aligátor olyan hangot hallatott, mint a nagybőgő. Ma éjjel a láp forron-
gott. A gyíkember arca előtt rajzottak a szúnyogok, de a bőrére kent zsír 
és hamu megóvta a csípésektől. Ugyanaz a nagyszerű hatalomérzet fogta 
el, mint mindig, valahányszor ellökte magát a parttól: ma este történik 
valami, valami másképp lesz, mint rendesen. A láp tudta ezt, és tudta a 
gyíkember is. Talán a Vén Pápa zsákmányt keres, talán éhes és nem ismer 
irgalmat. Talán. Laney Allén itt látta a Vén Pápát, ebben a csatornában, 
éppen egy éve. Laney Allén - isten nyugosztalja - azt mondta, hogy a 
legnagyobb aligátor is eltörpül a Vén Pápa mellett. Azt mondta, a Vén 
Pápa szemei úgy világítottak, mint egy Cadillac reflektora a sötétben, 
feketés-zöld páncélja olyan vastag, hogy ciprus gyökerek nőttek ki belőle. 
A Vén Pápa egyetlen farkcsapással felborít egy csónakot, mondta Laney, 
vigyorgó pofájától háromszögletű farkáig az állat akkora, mint egy úszó 
sziget a csatornában.

Laney és T-Bird Stokes április végén jöttek ide ki, puskákkal és 
dinamittal felfegyverkezve, hogy kirobbantsák a Vénséget a rejtekéről. 
Májusban egy Seminile bukkant rá a csónakjuk maradványára: a motorra 
és a hajófar egy darabjára.

Megszólalt a kolomp. A gyíkember a csónak rezgéséből érezte, hogy 
aligátor akadt a csalira.

Ráharapott a szivarvégre, az ülés melletti tartóból előkapta az erős 
elemlámpát és felkattintotta. 

Az állat már felkavarta a vizet, körbe-körbe forgott a horog végén. A 
gyíkember elemlámpája megtalálta a káka közt. Fiatal példány volt, talán 
ha négy láb hosszú, nem túl nehéz, de úgy küzdött, mint a pokol száz 
ördöge. A gyíkember lekászálódott az ülésről, belebújt marhabőr 
kesztyűjébe, és figyelte, hogy küzd az aligátor a szájába akadt horgokkal. 
A vadállat ide-oda csapkodó farka tajtékos vízzel és fekete iszappal 
fröcskölte le. Dacára annak, hogy ő és az aligátor a lánc két ellentétes 
oldalán voltak, mindig csodálattal töltötte el a fűrészfogas vigyorgás, a 
vörösen izzó szemek, a lihegő, pikkelyes test vad szépsége. De a pénz 
még szebb látványnak bizonyult, és az itt szerzett bőrök biztosították a 
megélhetését. Hát akkor legyen. A gyíkember megvárta, hogy az aligátor 
felemelje a fejét, hogy így próbáljon megszabadulni az állkapcsába akadt 
horgoktól, és kivetette a lasszót.

Mérhetetlen tapasztalatának köszönhetően tökéletesen célzott. Elkapta 
az állat torkát, közelebb húzta, karján kidagadtak az izmok az 
erőfeszítéstől, alatta vészesen ingott a csónak. Ekkor megragadta a 
szigonyt, megvárta, amíg a vadul tekergő vadállat hasa az ég felé fordul, 
és belevágta a fehér húsba. A vízben a vérpiros virágként nyílt ki, a szívét 
szúrta át. Az aligátor azonban még mindig makacs eltökéltséggel küzdött, 
míg a gyíkember végül a tüskés végű bunkósbottal párszor rá nem sújtott 
a koponyájára. Az állat agyveleje kiloccsant, hatalmas erővel a vízbe 
csapódott, a mocsár majd tíz láb magasra fröccsent, a szeme becsúszott 
történelem előtti koponyája üregébe, és a gyíkember áthúzta zsákmányát 
a csónak oldalán. A biztonság kedvéért még egyet sózott az aligátor 
koponyájára, mert ezek az állatok időnként döglöttnek tetették magukat, 
amíg egy kar vagy láb közelébe nem kerültek, bár ebben az esetben ez 



feleslegesnek bizonyult. Ez az állat már kilehelte a lelkét. A gyíkember 
kiakasztotta a láncot a horgokból, azok olyan mélyen vágódtak az állat 
húsába, hogy majd később harapófogóval kell kihúznia. Volt nála egy 
kartondoboz, tele horgokkal, és egy másikat akasztott a láncra, rátűzte a 
nyers lóhúst, és oldalvást a vízbe hajította. 

Leszedte a lasszót a vérző, mocsárszagú zsákmányról, kikapcsolta az 
elemlámpáját, és visszamászott a padra.

Erről szólt az élete.
Egy óra telt el, mire legközelebb ráharaptak a csalira. Ez nagyobb, 

súlyosabb, de lomha példány volt. Egyik lába hiányzott, biztos valami 
csetepatéban veszíthette el. A gyíkember a lasszó és a szigony 
segítségével, teljes erejével a csónak felé húzta, megpihent, megint húzta. 
Végül az állat a csónak fenekén hevert, a másik aligátor mellett. A tü-
dejéből olyasféle hangot préselt ki, mint amikor a gőzgép lassan leereszt.

. A gyíkember, karján nyálkás iszap, arcán csillogó izzadság, várt.
Mindig mélységes csodálattal töltötte el, hogy ezek a teremtmények 

nem változnak. A Föld milliószor megfordult a Nap körül, százmilliószor, de 
az aligátorok mit sem változtak. Lent éltek az iszapban, titkos mocsári 
üregeikben, testük kemény és tökéletes, a célnak megfelelő. Aludtak és 
táplálkoztak, táplálkoztak és szaporodtak, aludtak és táplálkoztak, és ez 
volt az életük körforgása. Kísérteties, vélte a gyíkember, hogy 
szuperszonikus repülők süvöltnek el a mocsár felett, alig pár mérföldre 
innen az államközi országúton szélsebes autók suhannak, miközben 
odalent az iszapban dinoszauruszok mocorognak. Mert azok voltak, az 
utolsó dinoszauruszok.

A gyíkember a szikrázó csillagokat figyelte, foga között kialudt a 
szivarcsutka. A karján felállt a szőr. Erő volt az éjszakában. De milyen erő? 
Valami történni fog, valamitől ez az éjszaka más lesz, mint a többi volt. A 
mocsár is érezte a változást, és sajátos nyelvén, madárrikoltással, 
aligátorhörgéssel, békavartyogással, - füttyögéssel rá is kérdezett. Mi ez?

A Vén Pápa, gondolta a gyíkember. A Vén Pápa megmozdult.
A hold bejárta égi pályáját. A gyíkember kivette a csalit - egy vizes 

mokaszin lógott rajta - felszedte a horgonyt, és a szigony segítségével 
átkormányozta a csónakot az algás vízen. Itt körülbelül öt láb mély volt a 
víz, de a csatornához közeledve mélyülni kezdett, néhol tizenkét lábnyira, 
vagy még mélyebben volt a fenék. Talált egy megfelelőnek látszó helyet, 
egy kidőlt, félig a vízbe fordult ciprusfa mellett, melynek ágain sárga 
rákocskák telepedtek meg. Lehorgonyzott, kidobta a csalival megrakott 
láncot, felmászott az ülésre, üldögélt, figyelt és gondolkozott.

A mocsár beszél hozzá. Vajon mit akar üzenni?
Úgy tíz perc telhetett el, mikor megszólalt a kolomp.
A víz habzott, fortyogott. Ez nagy lesz! - Táncolj egy kicsit, táncolj! - 

mondta a gyíkember, és bekapcsolta az elemlámpát.
Tényleg óriási példány volt, de mégsem a Vén Pápa. Hét láb hosszú, és 

nyomhatott vagy kétszáz kilót. Tökös dolog lesz behúzni a csónakba. A 
szeme lángolt, álkapcsa hatalmasokat csattant, ahogy a horgot akarta 
volna kivetni magából. A gyíkember kivárta a megfelelő pillanatot, és 
akkor meghúzta a kötelet. A lasszó hurka az állat pofájára tekeredett, ós 
összeszorította a rettenetes álkapcsokat. A gyíkember húzta a kötelet, 
húzta, de az aligátor irtózatosan erős volt, és nem akar a csónakba kerülni. 



Csak óvatosan, óvatosan, intette magát a gyíkember. Ha elveszti az 
egyensúlyát, és a vízbe zuhan, az isten legyen irgalmas hozzá! 
Készenlétben tartotta a szigonyt, vállában és a hátán megfeszültek az 
izomkötegek, pedig tudta, hogy ezúttal kénytelen lesz a puskáját is 
használni.

Épp a fegyverért nyúlt volna, mikor a csónak egy nyomóhullámtól 
megemelkedett.

Elvesztette az egyensúlyát, és kétségbeejtően közel volt ahhoz, hogy a 
vízbe zuhanjon, szerencsére a recés gumi csizmatalp a fedélzethez tapadt. 
A váratlan lökés meglepte. És akkor meglátta a lánc végén az aligátort, a 
magasba szökkent, szinte kiugrott a tajtékos vízből. Ha az állat szeme 
képes volt rémületet kifejezni, akkor a gyíkember azt látta benne.

A hüllő megremegett. Reccsenés hallatszott, mint amikor a balta 
nyomán kidől a fa. Véres víz fröcskölt szerteszét a teste körül. Nemcsak 
véres víz, állapította meg a gyíkember a következő pillanatban, hanem 
tekergő, zöldes belek vonaglottak elő az aligátor nyitott gyomrából. Az 
állatot valami rettenetes erő a mélybe rántotta, a kötél és lánc megfeszült, 
a kolomp nyelve őrülten kalimpált. A gyíkember elejtette a lámpáját. 
Vakon kotorászva kereste, ujjai beleakadtak az aligátorok maradványaiba, 
a kötél belevágott a bőrkesztyűbe. A csónak ismét a magasba emelkedett, 
majd hatalmas csobbanással ért vizet. A gyíkember térdre esett. Ijesztő 
reccsenést hallott: törött csontok hangját.

És amilyen gyorsan érkezett, olyan gyorsan el is tűnt.
Reszketve felállt. A csónak ide-oda billegett, kis bölcső a mélység felett.  

Megtalálta az elemlámpát, a fénykévét a lánc végén lebegő vadra 
fordította.

A gyíkember levegő után kapkodott, a szája száraz lett, mint a Szahara.
Az aligátor elfogyott. Több mint a felét letépték, belek és inak lebegtek 

a víz tetején úszó széttépett tetem maradványai mellett.
Kettéharapták, gondolta a gyíkember. Színtiszta rettenet kerítette a 

hatalmába. Valami odalentről egyszerűen kettőbe harapta.
- Magasságos atyaúristen - suttogta maga elé, és elengedte a kötelet.

A szétmarcangolt aligátor a lánc végén lebegett, belső szervei 
gőzölögve buggyantak elő. A ledőlt fatörzsön a rákok izgatottan 
mászkáltak, érezték a remek vacsora szagát.

A gyíkember ráébredt, hogy nagyon távol van az otthonától.
Valami közeledett. Hallotta, hogy a mély csatorna szélénél félrehajlik a 

nád. Hallotta, hogy a test körül áramlik a víz, a karmok alatt cuppog az 
iszap. A Vén Pápa. A Vén Pápa előbújt a mocsár szívéből. A Vén Pápa éhes 
és könyörtelen. Visszajött a láncon lebegő zsákmány maradékáért.

A gyíkember sokszor hallotta már, hogy vannak, akik bégetnek a 
félelemtől. Mostanáig fogalma sem volt róla, milyen lehet ez a hang. 
Valóban olyan, mint a bégetés, mint a rémült birka hangja, akinek a fejét 
mindjárt szétverik egy pöröllyel.

A csónak motorja felé fordult, benyomta az indítógombot, és az ülés 
melletti szelephez kapott, gázt adott. A propeller a keretnek ütközött, 
elhajolt, amikor a Vén Pápa megrántotta a láncot, szikrázott, és olyan 
hangot adott ki, mint amikor nedves kartondobozt hajtogatunk. A csónak 
kis körben forogni kezdett saját tengelye körül, aztán a motor beugrott, a 
hirtelen rándulástól a lámpa kiröpült a gyíkember markából, ő maga pedig 



a döglött aligátorok tetemére zuhant. Felnézett, az arcáról iszap 
csöpögött. Valami hatalmas tömeg emelkedett fel az éjszakában.

A mocsár vize két oldalt zúdult le a Vén Pápa páncéljáról. A gyíkember 
most saját szemével győződhetett meg róla, hogy Laney igazat mondott: 
gyökerek, moszatok, algák nőttek ki a zöldes-fekete pikkelyek közül. És ez 
még nem volt minden! A bőrlemezek szélén szaladgáló rákok között 
kígyók tekeregtek. A gyíkember összeszedte magát, de csak arra volt 
képes, hogy a csónak másik oldalához vonszolódjon, és az nem volt elég 
messze. Térdelt, mint a penitenciára vágyók, kegyelemért könyörgött a 
Vén Pápa oltáránál. Valamit észrevett - egy pikkelyes láb, kacs, valami - 
tekergőzött a víz felszínén, és elkapta a tőrbe ejtett aligátor fejét. A Vén 
Pápa húzni kezdte a megcsonkított tetemet, szinte kiemelte a vízből, a 
lánc megfeszült, és a csónak lassan az oldalára billent.

Még pár másodperc, és a gyíkember nyakig merül a sáros vízbe. Tudta 
ezt, és azt is, hogy így vagy úgy, de meg fog halni. Megragadta a puskát, a 
puskacsövet a Vén Pápára fogta, és meghúzta a ravaszt.

A torkolattűz narancssárga fényében megpillantotta a csillogó fogakat, a 
sárga szemet a kemény homlok alatt, amelyről úgy lógott a több száz apró 
rák, mint egy ősrégi csónak aljáról a fésűskagyló-füzér. A Vén Pápa mély 
hangon felmordult, olyan volt ez a hang, mint a templomi orgona 
legmélyebb basszusa. És a gyíkember ekkor már tudta.

A Vén Pápa nem aligátor. 
A szétroncsolt aligátor becsúszott a Vén Pápa pofájába, a fogak 

összecsattantak. A csónak akkor borult fel, mikor a gyíkember másodszor 
is elsütötte a fegyverét, aztán a habzó vízben találta magát, alig tizenöt 
lábnyira a szörnyetegtől.

A csizmája belesüllyedt az iszapba. A vízhatlan elemlámpa eltűnt az 
örvényben. Kígyók tekergőztek a Vén Pápa állkapcsa körül, miközben az 
táplálkozott. A gyíkember a félig elmerült farönk felé igyekezett.

Valami nyálkás, gumiszerű dolog tekeredett a mellkasára. Felsikoltott, 
amikor kiemelkedett a vízből. Valami volt mögötte, valami megragadta, 
szorosan markolta, és tudta, hogy a Vén Pápa második fogásra vágyik. 
Egyre közelebb került a kitátott szájhoz, megcsapta bűzös lehelete - a vér 
és mocsár kipárolgása - hallotta a bütykös állkapocs körül tekergőző 
kígyók sziszegését. A félhold tükröződött a hüllő szemében, csak egy 
pillanatra, de a gyíkembernek ennyi is elég volt: odavágott a kezében lévő 
tárggyal, és a bot felrobbant.

A kocsonyás szem a gyíkember arcába fröccsent. Ugyanakkor a Vén 
Pápa iszonyatos hangon elbődült, és bármi volt is az, ami elkapta a 
gyíkembert, a szorítás engedett. Vízbe zuhant. Mikor köhögve, 
csukladozva a felszínre bukkant, félig futva, félig úszva menekült az 
életéért a hínáros vízben.

A Vén Pápa a nyomába eredt. Nem kellett ahhoz szem a tarkóján, hogy 
tudja, a bestia mögötte van. Akármi volt is ez a lény, az biztos, hogy a 
húsára és a csontjaira fájt a foga. Hallotta a mozgást, érezte a víz és az 
iszap szörnyű szívóerejét. A gyíkembert elfogta a páni félelem, érezte, 
hogy mindjárt megőrül, két összeillő pár, villant át az agyán. Táncolj, kicsit 
táncolj! Büszkén térülj-fordulj! Lukba lépett. Lemerült. A felszínre küzdötte 
magát, és előrevetődött. A Vén Pápa - a mocsár ura, az aligátorok királya - 



már majdnem beérte. Úszó szikla, potyogó kígyók és rákok záporoztak 
körülötte.

Nagy nehezen kimászott a nádasból, és felkapaszkodott egy iszappadra. 
Forró lehelet söpört végig rajta, és a csípőjére, akár a béka nyelve, valami 
gumiszerű kacs tekeredet. Kiszorította belőle a levegőt, felemelte, és 
húzni kezdte a csillogó, fűrészes állkapocs felé.

A gyíkember nem élt volna meg hatvannégy évet, ha hagyta volna 
magát legyőzni. Most is minden erejével küzdött a tekergőző, ragacsos 
inda ellen. Ököllel ütötte, csípte, rúgta, tépte, marta. Őrjöngve kapálózott, 
de a Vén Pápa szorosan fogta, és egyetlen, megmaradt szemével figyelte, 
ahogy az ember figyeli a légypapírra ragadt bogár küszködését.

Elkapták. Tudta, hogy elkapták. A gyíkember még nem őrült meg 
annyira, hogy ne ismerje fel, elveszett. De még mindig csépelte a 
szörnyet, még mindig dühöngve kapálózott, és a Vén Pápa még mindig 
csak figyelte: tömör, pikkelyes fejét kicsit félrehajtotta, miközben a víz 
végig-csurgott undorító pofáján.

Villámlott. Mennydörgés nem kísérte. A gyíkember magas, vinnyogó 
hangot hallott. Libabőrös lett, megrázta az elektromosság, vizes haja 
táncot járt.

A Vén Pápa megint felmordult. Újabb villámlás, ezúttal közelebbről.
Az undormány elengedte, a gyíkember úgy pottyant a sáros vízbe, min 

az elhajított szemét.
A Vén Pápa felemelte a fejét, a csillagokat bámulta.
A félhold lassú spirálban közeledett a föld felé. A gyíkember is nézte, a 

szíve vadul vert, karja és lába beleragadt a sárba. A félhold kék villámokat 
lövellt, mintha ujjaival a mocsár felszínét próbálgatta volna. Lassan, lassan 
közeledett a Vén Pápához. A szörnyeteg felemelte karmos lábát, üvöltése 
ezer harsona erejével dübörgött végig a lápon.

Ez olyasvalakinek a hangja, gondolta a gyíkember, aki elveszett, és már 
régóta távol van az otthonától.

A félhold - nem, nem a hold, hanem egy hatalmas, fémesen csillogó 
tárgy - már majdnem a fejük felett járt. Hangos vijjogással lejjebb 
ereszkedett, pontosan a lény fölé, akit a Vén Pápának neveztek. A 
gyíkember látta, hogy úgy csapkodnak körülötte a villámok, mint a 
hazaérkezőt üdvözlő tűzijáték.

Táncolj, kicsit táncolj, gondolta.
A Vén Pápa megremegett. A kőkemény test reszketett, mint a 

születésnapi vendégségbe igyekvő izgatott kisgyerek. És akkor a Vén Pápa 
elfordította a fejét, és egyetlen, megmaradt szemét a gyíkemberre 
szegezte.

Elektromosság futott végig a gyíkember haján, a csontjain, az izmain.  
Egy ismeretlen szerkezet áramkörébe kapcsolódott, a fogtömései szikrázó 
fájdalommal vibráltak. Nagy levegőt vett, amikor a Vén Pápa egy lépéssel 
közelebb jött és egyik groteszk, ősi lába belemélyedt az iszapba.

Valami - talán egy csáp, egy harmadik kar, valami - kinyúlt a Vén Pápa 
mellkasából. Iszapot markolt, bekente vele a gyíkember arcát, ahogy 
beavatáskor törzsi jeleket festenek a bennszülöttekre. Érintése ragacsos 
és reszelős volt, a mocsár és a hüllőlét szagával töltötte meg a gyíkember 
orrát.



Akkor a Vén Pápa a fém félhold felé emelte a fejét, és felemelte mellső 
végtagjait. Villámok csapkodtak az iszappad körül. Madarak sivítoztak a 
fákon, az aligátorok hangja dübögött a vízben.

A gyíkember hunyorgott, pislogott az erős fényben.
Amikor talán két másodperc elteltével a ragyogás elhalványult, a villám 

magával ragadta a Vén Pápát.
A szerkezet lassan, nagyon lassan emelkedni kezdett. Aztán hirtelen 

felgyorsult, és szinte azonnal eltűnt. Már csak a félhold világított le a 
hangos lápra.

A Seminoléknak igazuk volt, gondolta a gyíkember. De milyen igazuk. A 
Vén Pápa a villámmal érkezett a mocsárba, és ugyanúgy távozott.

Akármi volt is.
Megpihent kicsit az iszapban, a birodalmában.
Valamikor pirkadat előtt összeszedte magát, felemelkedett. Az iszappad 

szélén megpillantotta a csónakja maradványát. Az egyik szigonyt is 
megtalálta. Ráhasalt a hajóroncsra, és lassan úszni kezdett a letört nádas 
között a túlsó partra. A mocsár énekelt körülötte, és a gyíkember a hasán 
csúszva elindult hazafelé.

Joe R. Lansdale És Dan Lowry – Pilóták

Mickey-re megint rájött a bolondóra. Ordítása visszhangzott a 
géptörzsben, elkeveredett a fegyvertorony mellett süvöltő széllel. A Pilóta 
már régen leváltotta Sparksot a rádiós szolgálat alól, hogy menjen hátra, 
őrizze és nyugtassa meg Mickey-t.

Lassan telt a nap, a hangárban ütötték el az időt, figyelték a 
rádióadásokat, felváltva őrködtek a toronyban, haditerveket kovácsoltak. 
Napnyugta után beszálltak a gépbe, felszálltak, a jól bejáratott 
kereskedelmi útvonalak fedezékében várakoztak. Várták a zsákmányt.

Ma estére egy nagy konvojt szemeltek ki maguknak. Lelőnek annyit, 
amennyit csak tudnak, aztán megtámadják a kisebb kereskedelmi 
útvonalakat, később pedig még keresnek és ölnek. Egy kis szerencsével 
hajnalra a gépükön alaposan megszaporodik a gyilkos találatot jelző piros 
jelzések száma. Erre a gondolatra a Pilóta mosolyra húzta arcának azt a 
részét, ami szájként működött. Ő festette a gép oldalára a találatokat jelző 
piros csíkokat (háborús festék) és élvezte, egyre szaporodó számukat. 
Abban reménykedett, hogy egy szép napon a fekete gép teljesen piros 
lesz.

Végre a Pilóta meglátta a konvojt. Figyelmeztette Sparksot.
Hátul Mickeyt lenyugtatták, már csak nyöszörgött és szipogott, 

lábcsonkjából kiparancsolta a fájdalmat, megerősítette akaratát, és a 
közelgő bevetésre összpontosított.

Sparks meggörnyedve jött előre, mentében lenyúlt és megveregette 
Ted, a páncélos repülős dzsekibe bújtatott vállát, majd elfoglalta helyét a 
rádió mellett.
- Szép esténk lesz a vadászathoz - mondta Sparks a Pilótának. - 
Ellenséges adást észleltem. Legalább százan vannak a 
vadászterületünkön. A jelenlegi ellenséges konvoj tizenkettőből áll, uram.  
Az állami kísérők többsége északra tart, a tegnapi bevetés környékén 
vannak.



A Pilóta biccentett, fájdalmas erőlködéssel préselte ki a szavakat 
meglőtt torkán, - jó esténk lesz, Sparks, érzem én is.
- Halál az ellenségre! - mondta Sparks. És a legénység minden tagja 
utána mondta.

Szóval fent a magasban várták, hogy alattuk elhaladjon a kamionos 
konvoj.
- Itt Tuls Tramp. A Tuls Trampot hallja. Vettek? Vétel.
- Remek 10.4, Tram. Itt az L. A. Flash.
- Mi a 20-asa, L. A.?
- Keleti irány, lefelé ezen az I-20-on, fölfelé 450-nél. És veled mi a helyzet, 
Tramp?
- Nyugat, Dallas irányába, egy teherautónyi süteménnyel. Mi a Smokey 
helyzet? Vétel.
- Egyet elkaptunk a Garland kijáratnál. Szép nagy medve. Mi a helyzet a 
vállad fölött?
- Tiszta, L. A. Hallswillig minden tiszta. Az Owentown kijáratnál van 
néhány County Mountain.
- Hol van a szupercsapat?
- Nem hallottad, Tramp?
- Mit, L. A.? Vétel.
- I-30-nál, a Mount Pleasant városnál. Nem hallottál Banana Peelről?
- Nem ismerem Banana Peelt. Gyerünk, mondd már.
- A Black Bird elkapta.
- Black Bird?
- Mintha valamiből kimaradtál volna.

 Egy darabig New Yorkban voltam, most jöttem le Birminghamből, épp 
csak feltankoltam, és a nyugati partra tartok.
- Egy őrült gyilkolja a kamionosokat. Banana Peel volt az utolsó. Valaki 
ránk szállt, jobbról, balról igyekszik kicsinálni minket. Banana Peel kocsiját 
darabokra lőtték, ahogy a többiét is. Valaki azt állítja, hogy látta azt a ko-
csit, amelyik szétlőtte Banana Peel járgányát. Fekete Thunderbird, teljesen 
felspécizve. Az a hosszú fajta. A kamionosok Black Birdnek keresztelték el. 
Olyan pletykák is lábra kaptak, hogy kísértet autó. Tartsd nyitva a 
szemedet.
- Kísértetek nem lőnek ripityára kamionokat, és nem vezetnek 
Thunderbirdet. De az tuti, hogy nyitva tartom a szememet.
- 10-4-et rá. Már csak az hiányzik, hogy egy buggyant agyú szórakozzon 
velünk. Amúgy is nehezen megy a bolt.
- Egy nagy 10-4-et kívánok. Kezdek elhalkulni, majd kereslek a flip-
floppon.
- 10-4.
- 10-4. Tövig a gázt, és rajta.

Tramp egy White Freight Linert vezetett, az öngyújtó gombján 
zsugorított koponya lógott, az ülés fölött a kocsi tetejére egy férfi magazin 
középső poszter lapját ragasztotta. Benyomott egy Ronny Milsap kazettát, 
három számot együtt énekelt vele, aztán lehalkította.

Az országúton semmi forgalom. Sehol egy teherautó vagy gépkocsi.  
Még egy csillag sem volt az égen. Vastag fekete felhő takarta a holdat is.



Milsap nem vált be. Tramp kivette a kazettát, és bekapcsolta a rádiót. 
Talált egy kellemes dallamot, azt fütyülte. Valami oknál fogva fütyörészni 
támadt kedve, hangot akart maga körül. Arra gondolt, hogy talán azért, 
amit L. A. mesélt az előbb. A Black Bird miatt.

Vagy csak az éjszaka miatt. Az biztos, hogy ritka az ilyen alkalom az 
államközin, hogy sehol egy járgány, minden teljesen kihalt. Mintha az övé 
lenne az egyetlen jármű az egész világon...

Meglátott valamit. Mintha a semmiből bukkant volna elő, egyszerre ott 
volt a felüljárót megvilágító narancssárga fényben. Olyan volt, mint egy 
világítás nélkül száguldó autó.

Tramp pislogott. Csak képzelődött volna? Annyira gyors volt. Csak egy 
őrült hasíthat lámpa nélkül ekkora sebességgel az államközin.

Olyan érzés fogta el, mint amikor zuhanórepülésből emelkedett ki, 
amikor Vietnamba földközelben repülve szórta a lángoló halált, és aztán az 
utolsó pillanatban az ég felé rántotta helikopterét, és maga alatt hagyta a 
narancsvörös lángokat. Aztán a magasban keringve csak 
megkönnyebbülést érzett, hogy a keze időben reagált, és hamvai nem 
szóródtak szét egész Vietnamban.

Tramp lehalkította a rádiót, és figyelt. A felső ajkán egy izzadságcsepp 
gyöngyözött. Lehet, hogy a Black Birdet látta.
- ...ilyen méretű konvojban biztonságos az út... - a szavak Tramp CB-jén 
szűrődtek át. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy kihagyta az adás 
első részét. Felhangosította a CB-t. Az adás zavaros volt. Egy konvoj tagjai 
beszélgettek, sztoriztak, jól érezték magukat, mint a gyerekek, amikor 
baseball kártyákat csereberélnek.

A recsegő, torz hangok hirtelen megnyugvást hoztak. Elhalványították a 
vietnami emlékképeket, lenyomták, nem engedték, hogy a fekete emlék-
denevér szárnyra kapjon.

Megint arra gondolt, hogy mit láthatott. Már átgurult a felüljáró alatt, és 
sehol semmi. Nincs kocsi. Nincs fekete árnyék az éjszakában. Nincs 
semmi.

Képzelődtem, mondta magában. Tovább vezetett, és figyelte a CB-t.
A hideg izzadságcsepp legördült a száján és végiggurult az állán.
Nem Tramp volt az egyetlen, aki az árnyékok között megpillantott 

valamit, valamit, ami egy fényszóró nélküli autóra emlékeztetett. Sloppy 
Joe, a konvoj sereghajtója valami furcsát látott az oldalsó visszapillantó 
tükrében, valamit, ami az felüljáró fényei közül bukkant elő, valamit, ami 
karcsún és halálos szándékkal közeledet, mint az éhes barrakuda.
- Breaker, 1-9, itt Sloppy Joe, a sereghajtó.
- Gyerünk sereghajtó, itt Pisztoly Pete, a sorvezetőd. Lépj be az adásba.
- Azt hiszem láttam valamit. Nem vagyok benne biztos. Mintha láttam 
volna valamit a visszapillantómban, a felüljáró alatt húzott el.

Pillanatnyi csend.
- Azt mondod, azt hiszed? Folytasd.
- Nem biztos. Ha igen, akkor lámpa nélkül gurul.
- Smokey? - kérdezte egy másik sofőr.
- Nem hiszem... Várj egy kicsit. Valami újat látok. Két tompa piros fény.
- Aha, zsaru cseresznye... - szólt közbe egy újabb kamionos hang.



- Nem, nem olyan.
Újabb pillanatnyi csend.

Megint Sloppy Joe: - Olyan, mint egy kamion, ami csak a jelzőlámpát 
kapcsolta be... de ahhoz túlságosan alacsonyan vannak... és olyan az 
alakjuk, mint a szemé...
- Szemek! Itt Pisztoly Pete, vétel.
- Infravörös lámpák, Pisztoly Pete, ez az, amit látok.
- Lehet... lehet, hogy a Black Bird?

Trampot, miközben a CB-t hallgatta, megint elfogta az az érzés, mint 
amikor zuhanórepülésből emelkedik fel az ember. A mikrofonért, nyúlt, 
épp mondta volna, hogy ő is itt van, ő a konvoj sereghajtója, de ehelyett 
erősebben markolta a kormányt. Nem. Ő ebből kimarad. Mit tehet egy 
magányos autó - már ha tényleg autóról van szó - egy hatalmas 
kamionokból álló konvoj ellen?

A CB tovább recsegett.
- Itt Sloppy Joe. A fények gyorsan közelednek.
- A Black Bird? - kérdezte Pistol Pete.
- Szerintem csak az lehet.
- Úgysem tud semmit kezdeni egy konvojjal - jegyzete meg egy másik 
sofőr.

Mintha én mondtam volna, gondolta Tramp.
- Egyenként kaplak el titeket - mondta a füstből és forró kavicsból érkező 
hang.
- Mi van, sereghajtó?
- Nem én voltam, Pistol Pete.
- Akkor ki? Bear Bitches? Lipped Disc? Meny...
- Nem ők voltak. Én beszélek, a Black Bird.
- Itt Slopy Joe. Ez tényleg a Black Bird. Szorosan rám tapadt, pont 
mögöttem jön.
- Vigyázz magadra!
- Már látom... előz ...az oldalán vonalak vannak...
- A találatok - mondta a Pilóta. - Ha művész lennék, kis kamionokat 
rajzoltam volna.
- Sereghajtó, sereghajtó! Itt Pistol Pete. Vétel.
- Itt Slopy Joe... egy fegyveres férfi van a tolótetőn.
- Szorítsd le az útról, Sloppy Joe, szorítsd le!

Tramp fülkéjébe hűs levegő áramlott be a letekert ablakon, belefújt az 
arcába. Gyors egymásutánban három halk csattanást hallott. A szél 
süvítése és a motor dübörgése elnyomta a hangot, lehetett akár 
puskalövés is, nagyon hasonlított arra a hangra, amit Vietnamban a heli-
kopterében hallott a rotorok és a szél zúgásán keresztül. És az volt a 
benyomása, hogy legalább egy alkalommal a felvillanó torkolattüzet is 
látta. Az biztos, hogy valami felvillant a fekete éjszakában.
- Eltaláltak! Eltaláltak! - kiáltotta Sloppy Joe.
- Mi történik? Vétel, Sloppy Joe! Itt Pistol Pete. Mi történik?
- Eltalált!... nem tudok az úton maradni!
- Kapcsolj ki!

Tramp látta a T-bird magasra csapó, széles lángcsóváját - az autó maga 
egy sztrádán suhanó fekete árnynak látszott, nem többnek - és azt is látta, 



hogy a kocsi megtámadja Sloppy Joe kamionját. Abban a pillanatban 
fellángolt a tűz, végignyalta a kamion oldalát, és a szélben szétnyílt, mint 
a bomló virág. Molotov koktél, gondolta Tramp.

Tramp félrehúzódott, megpróbált lassítani. Himlőként ütött ki az arcán a 
hideg veríték. Kormányt tartó keze reszketett.

Sloppy Joe Mackje már csak egyetlen, remegő lángbokor volt. A tűz 
átterjedt a kocsi farára, a jármű nagyot rándult, és úgy vágódott át a 
sztrádát kettéválasztó betonkerítésen, mint egy játékautó. Mire megállt, 
tűz és fekete füst nyaldosta; a fém és üvegszerkezetből forróságot okádó 
roncs lett.

A Bird továbbment, átvágott a füstön, kikerülte a roncsdarabokat, 
beleolvadt az éjszakába, mint egy fekete kísértet.

Amikor Tramp elhúzott a roncs mellett, odapillantva észrevette, hogy a 
sofőrfülkében valami megmozdult, egy megfeketedett, tekergőző valami, 
aki egykor ember volt. De ez csak egy pillanat volt, utána mozdulatlanná 
vált.

Szinte suttogva: - Itt Bear Britches. Én vagyok most a sereghajtó. Sloppy 
Joe kigyulladt... vége!

A lángok, a ropogósra égett test, visszavitte Trampet, vissza az időben, 
vissza egy elképzelhetetlenül forró délutánba Davey Cluey-val 
Vietnamban. Oda, ahol, és amikor Isten megajándékozta Trampet saját 
démonával.

Rutin felderítésről tértek vissza, elég magasan repüllek, hogy 
kikerüljenek a kisebb légvédelmi fegyverek hatósugarából. Rakétájuk nem 
volt már, és szinte az összes 4-60-as muníciót elhasználták. A két 
helikopter a bázisra igyekezett, amikor meghallották a segélyhívást. Az 
egyes főút melletti kis dombon kiszúrtak egy szétvert platót, és a nagyon 
gyorsan nem viszik el onnan a túlélőket, a 'ong fogja eltakarítani őket.

Ő és Davey fordultak vissza, és hamarosan óriási táncoló szitakötőként 
pörögtek-forogtak a plató fölött, a vietkong lövései között.

Elsőnek Davey szállt le, a csapdába esett tengerészek rohantak a 
helikopterhez. És akkor csapott le a Kong.

Soha nem jött rá, miért nem várták meg, míg ő is földet ér. Talán a 
rengeteg tengerészgyalogos - eleve túl sokan voltak ahhoz, hogy mind 
beférjen egyetlen helikopterbe - túl nagy csáberőnek bizonyult. A 
vietkongosok a dzsungelből folyékony lángcsóvát lőttek Davey helikop-
terére. Amikor a tűz elérte a forgó rotor lapátokat, azok lángoló, forgó 
napernyővé változtak.

Ekkor látta utoljára a helikoptert és Daveyt. Felemelkedett, és elrepült. 
Mind a mai napig élénken kísértette a lángba borult helikopter képe. 
Mintha nem is a gyorsforgalmin vezetné a kamionját, hanem valahol Viet-
nam őserdeje felett repülne. Az aszfaltcsíkokon ritmikusan gördülő 
kerekek moraja egyre gyorsabbnak hangzott, míg végül megtévesztésig 
olyan volt, mint a rotorok dübörgése, és hamarosan a szélvédő mögött 
eltűnik a beton országút, átadja helyét a vietnami őserdő sűrűjének.

Néha annyira élénk volt a kép, hogy kénytelen volt félrehúzódni, és 
megvárni, míg a látomás elhalványul.

A CB hangja elűzte Tramp fejéből Vietnam képeit.
- Itt Bear Britches. A Bird rám közeledik.
- Itt Pistol Pete. Menekülj! Menekülj!



- Már mellettem van. Nem tudom lerázni. Valami kilóg a csomagtartójából 
- azt hiszem puskacső.

A nyílt országúton tisztán lehetett hallani a lövést, a kommunikációs 
gombot elengedték, és a fülkére teljes csönd borult. Tramp már jól látta 
maga előtt a konvojt, és a tizennyolc kerekűt, a sereghajtót is. A kamion 
hirtelen megfarolt, mintha bele akarna rohanni a Black Birdbe, de Tramp 
látta, hogy a kocsi csomagtartójából vörös fény robban elő, a kamion 
visszafordult abban a minutában, a sofőr elvesztette felette az uralmát. 
Átvágott a felezővonalon, a hátulja csapkodott, mint a krokodil farka, bele-
vágódott a szögesdrótkerítésbe, mennydörgő robajjal letarolt néhány fiatal 
fenyőfát. A sofőrkabin olyan lapos lett, mint a palacsinta. Tramp tudta, 
hogy ilyen ütközési senki nem élhet túl. 

Es most, közvetlenül az orra előtt Tramp látta a repülő Molotovot, 
pörgött levegőben, és a következő pillanatban egy újabb kamion vált ki a 
sorból, lángolva csúszott az út szélére. Az utolsó kép, amit Tramp 
megőrzött a lángoló kocsiról, a kereke volt, fényesen égett, és forgott, 
forgott, mint egy tüzes ringlispíl.
- Közeledik! - kiáltotta az éterbe az egyik kamionos. -A rohadt állat rám 
tapad! Segítség! Istenem, segítsen valaki!

Trampnak eszébe jutott, hogy Davey ugyanígy kiabált aznap, 
Vietnamban. Aznap, amikor ő felemelkedett a madarával, és lent hagyta 
Daveyt a tűztengerben.

Az éter hullámain izgatott beszélgetésfoszlányok jutottak a fülébe, a 
kamionosok segítséget kértek országúti társaiktól.

Tramp az út mentén észrevett egy kijáratot jelző táblát, mintegy fél 
mérföldre egy mezőgazdasági útra lehetett lehajtani. Megint érezte a 
gyomrában a köveket, a tenyere megizzadt. Ugyanúgy, mint Vietnamban.  
El kell döntenie, hogy megforduljon és segítsen, vagy pokoli gyorsan el-
húzza a csíkot.

Egyetlen kamion sem választotta a kijáratot. Talán túl gyorsan mentek, 
és nem mertek próbálkozni. 0 azonban jóval mögöttük és a Bird mögött 
gurult. Mi oka lenne űzőbe venni a Birdet? Egyáltalán, mit tehetne? Ahogy 
most áll a helyzet, a Bird észrevehette a lámpáit, és nem kizárt, hogy a 
következő másodpercben rá fog lőni.

Tramp nagyot nyelt. Vagy ő, vagy a többiek.
Lelassult, ötven mérföldes sebességgel rákanyarodott a kijáratra, kicsit 

túl gyors volt, és a kezdeti, mindent elárasztó megkönnyebbülés szinte 
azonnal megkeseredett. Pontosan úgy érezte magát, mint akkor, azon a 
napon, amikor Davey élete árán megmenekült a Haláltól.
- Jelentés - mondta a Pilóta.

A fülhallgatóban Mickey torokhangú vinnyogása. - Hátsó lövész jelent, 
uram. Három ellenség megsemmisítve, uram!

- Vettem - mondta a páncélos lövész. - Hátsó lövész jelentése 
vizuálisan megerősítve. Ellenséges formáció kitérő hadműveletbe 
fogott. Két újabb ellenséges fényforrást észleltem, baloldalt, 
negyeden. Engedélyt kérek leválni az előttem álló ellenséges 
alakzatról, és támadást indítani a mögöttem jövő ellenséges 
alakzatra.

- Engedély megadva - mondta a Pilóta. - Sparks! Jelentést kérek a State 
Escort helyzetéről.



- Fogom a közeledő State Escort jeleit, uram. ETA három percre.
- A kísérők száma?
- Egy rajnyi, uram
- Pilóta a legénységnek. Alakzatváltás. Irány előre, felkészülni a lelépésre 
a következő kijáratnál.

A Bird ráhajtott a vezető kamionra, a páncéltoronyból záporoztak a 
lövegek a kerekekre. A kamion hirtelen fél oldalra dőlt. Fém csikorgott a 
betonon, szikraeső pattogott az égre.

A Bird akkor ért oda, amikor a kocsi megbillent, fél oldalra dőlt, átbukott 
az alacsony kerítésen, és beleesett az út menti mély árokba.

A Black Bird kerekei feketén füstölögtek, a pászmák belevesztek az 
éjszakába. Egy pillanattal később a karcsú kocsi már a következő kamion 
mellé húzott. A páncélos fegyvere felugatott, mint egy rekedt kutya, és 
ugatott, amíg elhúztak a kamionok mellett, hogy beérjék az első kocsit. A 
páncélos még párszor lőtt, miközben leelőzték az első kamiont, a hátsó 
lövész pedig húsz golyót, egy teljes tárat eresztett a szélvédőbe. A sofőr a 
kormányra zuhant, a kamion immár irányítás nélkül száguldott a sztrádán, 
a Bird azonban már nem tartotta szemmel, mert ráfordult a jobb oldali 
kijáratra, és rakétagyorsasággal eltűnt.

Fekete a feketében, száguldott a Bird, és a halálos gép belsejében a 
Pilóta, fejében képek kavarogtak, és a beton helyett már az emlékeit látta.

Valamikor teljes és egész ember volt, fiatal, magas, izmos, a fejében 
rengeteg színes álom, és ugyanilyenek voltak a bajtársai is. Voltak idők, 
amikor ezek az álmok irányzékként mutatták az utat. Repülni akartak, 
olyanok voltak, mint a fészekbe maradt madarak, akik arra várnak, hogy 
kipróbálhassák szárnyukat. Csak erre tudtak gondolni, arra vártak, hogy 
ezüst nyílként hasítsák a tiszta, kék eget, vagy még magasabbra jussanak, 
fel egészen a Holdig.

Mindannyian a Polgári Légvédelem tagjai voltak. Mindannyian több 
gyakorlóóra repülést tudtak maguk mögött, és mindannyian a Légierőkhöz 
szerettek volna bejutni. Ezek az álmok segítették át őket a nappalokon, a 
nehéz vizsgákon, és annyit beszéltek az álmaikról, hogy a végén már úgy 
érezték, csak ismétlik önmagukat és önmaguknak az elképzelt jövő 
tényeit.

És akkor jött az a kamion, és a nagyon sötét éjszaka.
Négyen jöttek vissza a Barksdale Légi bázisról. Sikerült megegyezni a 

sorozó tiszttel, hogy ők négyen együtt maradhatnak a kiképzés alatt, 
remek hangulatban voltak.

És az a sofőr is remek hangulatban volt, aki a Pokol Fél-mérföldjének 
nevezett hajtűkanyarból vágott ki a sötétben.

Nem volt kivilágítva, egyszerre csak ott magasodott előttük egy sötét 
tömb, amelyről kiderült, hogy valójában egy White Freight Liner az 
országút közepén, ostoba fémbálna, amely fröcskölve keresztezi az 
útjukat.

Az éjszaka sikoltozott a hús, a fém, üveg és króm robbanásától. Fekete 
gumifüst csapott a mennyekbe, és a mennyekből valami forró eső 
borította be mind a négyüket. És ő, akit ma Pilótának neveznek, valami 
fehérségre ébredt. Minden fehér volt, de ez a fehérség nem a tisztaságot 
juttatta az eszébe. Nem. Üres volt ez a fehérség, üres, mint az idő örökké 
éhes gyomra; az emberek fehér ruhában lebegtek körülötte, nem angyali 



fehérben, hanem kísértet-fehérben; és mellészegődött a fájdalom, és 
hazahívta a testét.

Mikor már elég fájdalmat kapott, és teljesen magához tért, egyik reggel 
egy szörny nézett rá vissza a tükörből.

Egy féllábú lény, akinek olyan volt a teste és az arca, mint az olvasztott 
műanyag. De a szemei! Azok a sasszemek, amelyek arra vártak, hogy a 
fellegekből nézzék a világot, a szemei azok épen maradtak. Apró zöld 
golyók a szétfőtt húsban.

És a többiek:
Sparks elvesztette a bal karját, és a fél fejét fémmel kellett pótolni. Egy 

fémszilánk kasztrálta. Szomorúan azzal viccelődik, hogy ő az egyetlen 
férfi, aki a golyóit az ágya mellett, egy műanyag zacskóban tartja.

Tednek fémet kellett a lábaiba ültetni, és fémből van az állkapcsa. A 
fejét meghámozták, mint egy narancsot. A bőrátültetés nem vált be. 
Túlságosan megégett. Mostantól kezdve a fején állandó nyitott seb - 
amolyan fogatlan szájnyílás - éktelenkedik, ami alól előcsillan a fehér ko-
ponyacsont.

Mickey járt a legrosszabbul. A lábai leégtek. Az egyik szeme kemény 
tojás állagúra főtt - hatperces tojásról beszélünk. Az arca egyetlen 
robbantott seb. A torka és a hangszálai szinte teljesen tönkrementek. A 
legtöbb, amit ki tudott préselni magából, valami magas, átható nyüszítés 
volt.

Külön-külön az emberiség roncsai. Egy rettenetes kirakós játék részei.
Ebből nőtt ki a bosszúvágy.
Sparks farmján - évekkel korábban örökölte az apja után - volt egy 

elhagyott siló, azt alakították át a céljaiknak megfelelően. Sparks pénzén 
végeztették el a munkát. A saját bankszámlájukat sem kímélték, és a 
megfelelő segítséggel liftet építettek az öreg silóba. Teleszkópokat. Rá-
diókat. Később térképeket és fegyvereket vásároltak. Rengeteg fegyvert. 
Robbanóanyagot vettek, és szuper Molotov koktélokat készítettek 
üzemanyagból és plasztik bombából. Szomorú dolog.

És különleges, egyéni tehetségük egybeolvadt, fantasztikus 
szerkezeteket készített, megvalósította a terveket, így aztán hamarosan a 
Pilóta, kopogós fémlábán sántikálva - épp úgy nézett ki, mint Ahab 
kapitány, miután kiszedték a mángorlóból -, lett a főnök. Szétkapták 
Mickey T-birdjét, átalakították, harci gépet fabrikáltak belőle. És elkezdték 
a gyilkolást. Az országutakon pusztultak a kamionok, feketére égett 
roncsok, kibelezett csontvázak lettek. És a Black Bird oldalán egyre 
szaporodtak a jelek... ők pedig folytatták a gyilkolást.

Figyeljünk az útra. Félre a gondolatokkal, könnyedén cirkálunk a beton 
égen. A kapitány és legénysége.

Tramp biztonságban érezte magát, de nem volt valami vidám, 
egyáltalán nem. Állandóan Vietnamra gondolt, a kamionokra, a pár 
mérfölddel és sok-sok perccel korábbi kanyarra, amikor lefordult az 
államköziről, de nem merenghetett sokáig, mert a sors közbeszólt.

Balján szemeket látott, vörös szemeket, a sötét bekötő út felől 
közeledtek, és a homályos fény egyszerre éles lett (a fenébe ezzel a 
kushadással), és amikor Tramp elhaladt az út mellett, a szemek követték, 
és a következő pillanatban már a faránál voltak, és Tramp pontosan tudta, 
kinek a szemeit látja, és pokolian félt.



Tramp a végzetet kárhoztatva tövig nyomta a gázt, a visszapillantóban 
látta, hogy a szemek nagyon közel vannak. Aztán előre nézett, és 
megállapította, hogy emelkedőhöz ért. Érezte, hogy a kocsi veszít a 
sebességéből. A Bird már a baloldalán surrogott.

A domb már pontosan előtte magasodott, és hiába nyomta a padlóig a 
pedált, bizony csak a lassút járta, a kamion köhögött, és mögötte, a 
kereke már-már a seggében, ott volt a Black Bird.

Tramp remegett. Ez a megváltás, gondolta. A gondolat befészkelte 
magát a fejébe. Kapott még egy esélyt, új lapokat osztottak, és talán most 
jó lesz a lapjárás.

Az idő megint felgyorsult. Tramp az oldalsó visszapillantóban figyelte a 
Birdet. Egyetlen gyors, vad mozdulattal oldalra rántotta a kamiont, de 
olyan hevesen, hogy a White Freight Liner majdnem felborult. Rendesen 
nekiment a Birdnek, leszorította az útról, a padka mellett sorjázó fáknak. A 
Bird kerekei nyomán por és fűcsomók röpködtek. Lelassult, lemaradt.

Tramp felkurjantott, nyomta a dudát, mint egy őrült, és nekivágott a 
dombnak. Két dudálás a tetőn, majd gurulni kezdett lefelé, és kettőt 
dudált, mikor leért.

A Black Bird visszatért az útra, a Pilóta teljes sebességre kapcsolt. A 
következő pillanatban már ismét Tramp nyomában volt.

Tramp diadala már a múlté volt. A lelkét megint elkapta az Öreg Depi. 
Az arca izzadságban úszott, az orrán lógott egy csepp, mint szarcsimbók a 
szőrszálon, aztán lecsöppent Tramp lába között az ülés műanyag 
huzatára. A doboz félelmetes csendjében a kis toccsanás olyan hangos 
volt, mintha szikla zuhant volna a szakadékba.

Tramp baloldali ablakán koppant valami, az üveget repedések 
pókhálózták be. Egy hangos darázs pattogott a kabinban, aztán lehullott 
valahova a padlóra. Öt teljes másodpercébe került, mire felfogta, hogy a 
löveg a jobb füle alatt, közvetlenül a nyaka mellett húzott el. Az ablaküveg 
lassan - mint a nagy esőzések - darabjaira hullott.

Tramp balra pillantott, a Bird már megint közvetlenül mögötte volt. Újra 
le akart rá csapni, leszorítani az útról. De a Bird nem hagyta magát.  
Felgyorsult, oldalra húzódva, a kocsitól távolodva előzni kezdett, és 
szemből támadt.

A Bird most már közvetlenül Tramp előtt haladt, csomagtartójából vörös 
lángot lövellt ki. A kamion szélvédője spirál alakban hálósra repedt, és 
Tramp gallérja felemelkedett, mintha egy láthatatlan kéz ragadta volna 
meg. A golyó az ülésen át becsapódott a fülke hátsó falába.

Az ablaküvegen már képtelenség volt kilátni. Tramp előre dőlt, és az 
utat kémlelte azon az apró részen át, ahol véletlenül sértetlen maradt az 
üveg. A Bird fegyvere megint tüzelt, és Tramp kis híján eleresztette a 
kormányt, amikor a holdsugaras szilánkok elborították. Jobb vállában 
tüzes, éles fájdalom hasított, le egészen a csontig. Tramp kínjában 
felordított, egy pillanatra elfeketedett körülötte a világ, nem sok kellett 
hozzá, hogy kicsússzon kezéből a kamion.

A szél éles késként hasított a fülkébe, felélesztette Trampet. A szeme 
könnybe borult, a válla úgy fájt, mint a gyulladt fog. Arra gondolt: a 
következő lövést már nem hallom meg, mert az lesz az, amelyik 
szétloccsantja a koponyámat, azt mondják, azt nem lehet hallani, amelyik 
elkapja az embert.



De a Bird féklámpái hirtelen eltűntek a szeme elől.
Az út hirtelen meredeken lefelé haladt. Nem volt nagyon veszélyes, de 

nem számított rá, és teljes sebességgel száguldott. A sofőrfülke a 
levegőbe emelkedett, előrezúdult, és maga után rántotta a konténert. 
Tramp szent meggyőződése volt, hogy a konténer bicskába fogja, és 
letaszítja az útról, ehelyett azonban pont mögé zuttyant, és együtt 
gurultak tovább.

Egy keskeny híd bukkant fel előtte, öngyilkos korlátait foszforeszkáló 
fehérre festették. Épp csak annyi hely volt rajta, hogy a védőkorlát ne 
nyírja le a kocsi kilincsét.

Tramp keze a sebváltóhoz röppent. Váltott, gázt adott, és azt gondolta: 
Ez az. Az igazság pillanata, a nagy lehetőség, vagy megeszed, vagy 
megesznek. Életem nagy lehetősége, hogy kiegyenlítsem, amit elbasztam. 
Megint váltott, és amit csak lehetett beletett a White Freight Linerbe.

A White Freight Liner a Black Bird után zihált. A Pilóta elképedt, mekkora 
sebességet képes a sofőr kicsiholni a kocsiból. Egy része elismeréssel 
adózott a vezető képességeinek. Tagadhatatlan, a kurafi tud vezetni.

Aztán a Pilóta szétmart torkából sikoly tört elő. Egy hídra értek, és nem 
volt kitérő se jobbra, se balra. A híd keskeny. Szűk. Egyszemélyes. És a 
Pilóta tudta, mit forgat a fejében a sofőr. A kamion előzni akar majd, 
mindenáron átmenni, megpróbál a Bird mellett elmenni, átnyomja a 
korláton, le a húsz láb mélyen futó gyorsfolyású patakba, a belepörgeti a 
vizes fináléba. Az őrült barom akkor is megpróbálja elkapni a Birdet, ha 
maga is vele pusztul.

A Pilóta elmosolyodott. Ezt meg tudta érteni. Beleszagolt a halálba, 
benzingőz, égő gumi és szállongó szar szaga volt.

A Bird mögött, a betontenger vízi szörnye, felbukkant a White Freight 
Liner, a Bird farának ütközött, jobbra lökte az autót, és ugyanabban a 
pillanatban a hatalmas kamion, amely érthetetlen módon oly könnyen 
lavírozott, mint egy kis kompakt városi autó, a Bird jobbjára került.

Továbbra is jobb oldalon maradt, és toszogatta a Birdet. A Pilóta tudta, 
hogy nem kerülheti el a végzetét, a kocsi össze fog csókolózni a korláttal.
- Vedd át a kormányt! - sikította Sparksnak, ő pedig felállt, és kidugta a 
fejét a tetőnyíláson, felhúzta magát, és kibújt a nyíláson. Elkapta a kamion 
oldalsó visszapillantó tükrét, és hagyta, hogy a hatalmas gépezet 
magához húzza. Közben ép és sérült lábát magasra húzta, be ne szoruljon 
a két kocsi közé.

Sparks elkapta a kormányt, jól megmarkolta még mielőtt a Pilóta 
kimászott volna a kocsi tetejére, és elkapta a tükröt. De Sparks azt is látta, 
hogy az sem segít, ha szorítja a kormányt. Ő és a többiek elátkozottak; 
nem tudja a kamion előtt tartani a Birdet, kettőnek pedig egyszerűen nincs 
hely, már most is horzsolták a korlátot, érezte, hogy az autó jobbra húz, az 
első oszlopnak csapódik, hatalmas kongás, azután még három oszlop, 
mint a xilofon. Sparks egyetlen pillanatig azt hitte, a hídon tudja tartani a 
Birdet, tovább mehet a kamion előtt. Ám ez csak múló álom volt. A Bird 
jobboldali kerekei már a levegőben voltak, semmiben nem tudtak 
megkapaszkodni, elsodort még két oszlopot, az egyik átröpült az ablakon, 
és a híd túloldalán kötött ki. A Bird legénysége kórusban sikoltotta végig 
az utat, míg a kocsi becsapódott a vízbe, és orral beállt a patakmederbe. 



Aztán a fara is lesüllyedt, és a kocsi megnyugodott a patak fenekén. Csak 
a tető csíkja látszott ki a víz alól.

Senki nem úszott partra.
 A Pilóta szeme sarkából látta az autó bukását, hallotta a sikolyokat. Ám 

legyen. Korábban is megízlelte már a keserűséget. Az ő feladata 
kamionosokat ölni.

Tramp jobbra kapta a fejét, meglátta a Pilóta eltorzított arcát, és egy 
rövid pillanatig az volt az érzése, hogy nem is arcba néz, hanem saját lelke 
hideg és sötét mélységébe.

A Pilóta a kése nyelével beverte az ablakot, a kést a fémlábára erősített 
tokból húzta elő, és megpróbált bemászni az ablakon.

Tramp levette a lábát a gázról, belerúgott a kilincsbe, az ajtó kivágódott, 
és magával vitte a Pilótát is. A Pilóta ós az ajtó egy oszlopnak vágódott, a 
fémláb szikrázott, amikor a betonnak csapódott.

Az ajtó visszalendült, a Pilóta még most is rajta lógott, Tramp ismét 
rúgott, az ajtó megint lendült, újabb oszlopnak ütközött, leszakadt, és a 
Pilótával együtt a mélybe zuhant.

És ugyanabban a pillanatban, mivel a rúgáshoz messzire kellett nyúlnia, 
túlságosan jobbra kapta a kormányt, a White Freight Liner leszaladt a 
hídról, és félig a vízbe csúszott.

Tramp az üvegnélküli első ablakon mászott ki, rágördült a 
motorháztetőre, lefordult, és az árokszéli nedves földre huppant.

Négykézlábra emelkedett, lenézett a mederbe. A Pilóta úgy 
fickándozott, mint a delfin, visszacsobbant, vadul csapkodta a vizet, és a 
csapkodásból Tramp pontosan tudhatta, a Pilóta teste már nem több mint 
törött csontok, szakadt izmok, amelyeket csak a bőr és a ruha tart össze.

A Pilóta ránézett, és Trampnak az volt a benyomása, mintha bólintott 
volna, bár ebben nem lehetett biztos. És mielőtt a Pilóta utoljára lebukott 
volna - akár egy búvár, fémlábfeje felvillant, majd a vízbe csobbant -, 
Tramp felemelte a kezét, és felmutatta az ujját.
- Kapd be! - mondta.

A Pilóta nem bukkant föl többé.
Tramp hanyatt feküdt, érezte a lőtt seb lüktetését, és az éjszakára 

gondolt, meg arra, hogy mit vitt véghez. Távolról, de jól kivehetően 
hallatszott az országúton sivító kamionkerekek hangja.

Tram elmosolyodott. Valahogy szórakoztatónak találta. Behunyta a 
szemét, és mielőtt kimerült álomba zuhant volna, hangosan azt mondta: - 
Ehhez mit szólsz, Davey? Ehhez mit szólsz?

Ed Gorman – Nyomkereső
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Tizenegy évvel, két hónappal és öt nappal később elkaptuk. Egy 
apartman-házban, Des Moines déli részén. Azt a férfit, aki megerőszakolta 
és meggyilkolta a lányomat.

A bérelt Pontiacban Slocum megszólalt: - Meg tudom úgy is bundázni, 
hogy kénytelenek legyünk megölni. -A szavak drámai hatását némileg 
csökkentette az orrom előtt meglengetett fánkos zacskó.

Megráztam a fejem. - Nem.



- A fánkra mondod, vagy a gyilkosságra?
- Mindkettőre,
- Te vagy a főnök.

Azt hiszem, el kéne mondanom, ki is ez a Slocum. Legalább száz kilós, 
hatalmas, domborodó hasát alig képes elrejteni a ruha, harminckilenc 
éves, olyan szakálla van, hogy láttán az ótestamentum legharagosabb 
prófétáit is enné az irigység, és a vállára erősített fegyvertokból soha nem 
hiányzik a Colt King Cobra. Életemben ilyen gonosz kinézetű fegyvert nem 
láttam. Nem hinném, hogy egy hozzám hasonló alak - az állami egyetem 
egykori közgazdaságtan professzora, lelkes fegyverellenes aktivista - 
valaha is megszokhatja egy ilyen fegyver küllemét, tapintását, szagát. 
Teljesen soha. 

Az elmúlt hét hónap során végtelen számú bérelt kocsiban, charter 
járatokon, Greyhound buszokon, Amtrak utas kocsikban, néhányszor még 
motorcsónakban is hurcoltam magammal fegyvert, azóta, hogy egy napon 
Chicagóban Slocum kezébe tettem az életemet, ahogy mások Jézuséba 
vagy a republikánus pártéba teszik.

Beléptem az irodájába, huszonötezer dollárt - készpénzben -, tettem az 
asztalára, és azt mondtam: - Mindenki azt mondja, maga a legjobb. 
Remélem, így is van, Mr. Slocum.

Rám vigyorgott, felfedve ezzel éktelenül sárga fogait. -A maga 
szerencséjére, így van. És mit várna el tőlem? - Lehalkította Hank William 
Jr. szalagját, és hatalmas, húsos mancsával intett, hogy kezdjek bele. A 
kezén két elhalványult, kék tetoválást láttam.

Megszámlálhatatlan rendőrőrsön jártam már, az elmúlt tizenegy évben 
se szeri se száma azoknak a magánnyomozóknak, akikkel beszéltem, 
felfogadtam két zsoldost és egy parafenomént is, hogy felkutassam azt az 
embert, aki megölte a lányomat.

Hét hónappal ezelőtt, azon a hideg, napfényes januári napon, egy olyan 
emberhez fordultam, akinek a foglalkozása túl romantikusnak hangzott 
ahhoz, hogy valódi reményre jogosítson. Slocum fejvadász volt.
- Jobb lenne talán, ha itt várnál.
- Miért? - kérdeztem.
- Tudod te miért.
- Mert nem szeretem a fegyvereket? Mert nem akarom, hogy úgy 
szervezzük meg, hogy muszáj legyen megölni?
- Veszélyes lehet.
- Komolyan azt hiszed, hogy ez egy cseppet is érdekel?
Az arcomat tanulmányozta. - Nem, azt hiszem, tényleg nem érdekel.
- Egyszerűen látni akarom, amikor horogra akad. Csak látni akarom az 
arcát, amikor rájön, hogy élete végéig a börtönben fog rohadni.

Slocum rám villantotta foltos fogát. - Én inkább azt nézném meg, 
milyen, amikor hasba lövik. Még mindig fél a haláltól, ugyanakkor 
reménykedik benne. Tudod, egyszer hasba lőttem egy vietkongot, és 
végignéztem a haláltusáját. Egy órájába telt, mire sikerült meghalnia. Mit 
mondjak, hosszú egy óra volt, elhiheted.

A háromemeletes épületet néztem, és felsóhajtottam. - Tizenegy év.
- Sajnállak, azért, amin keresztülmentél.



- Tudom, Slocum. Ez is egyike azoknak a dolgoknak, amit egy hozzám 
hasonló jámbor liberális nem ért meg az olyan emberekben, mint te.
- Mint például?
- Hogy lehetséges, hogy élvezettel gyilkolod az embereket, miközben az 
emberiség egészét mélységes szeretettel szemléled.

Vállat vont. - Én nem általában az emberiséget ölöm meg. Én állatokat 
ölök. - Előhúzta a Cobrát, a szürke fém szinte ragyogott a júniusi 
napsütésben, ellenőrizte, majd visszatette a helyére. A tekintete a piros 
téglaépület felső részét pásztázta. A redőnyök zöme leszakadt, és néhány 
törött ablaküveget papírral ragasztottak le. A füvön, amire egyébként 
ráfért volna a nyírás, egy fekete kisgyerek mászkált körbe-körbe, az egy 
szem kinőtt és mocskos trikón kívül nem volt rajta semmi más. Húsz évvel 
ezelőtt feltehetőleg nagyon kellemes középosztálybeli környék lehetett. 
Mára belvárosi felvonulási terület légköre lengte be.
- Még valami - mondta, mikor kinyitottam a kocsi ajtaját. A nyomaték 
kedvéért húsos tenyerét a vállamra tette.
- Igen?
- Amikor ez az egész véget ér.,., csalódott leszel.
- Talán te. Én nem. Az elmúlt tizenegy évben semmi másra nem vágytam, 
csak arra, hogy megtaláljam Dextert. Most megtaláltuk. Végre újra 
kezdhetem az életemet.
- Erről van szó - mondta. - Ez az, amit nem értesz.
- Mit nem értek?
- Ez az egész megváltoztatott, Róbert. Emberre vadásztál - még akkor is, 
ha személyes indíttatásból - és ez megváltoztatott.

Nevetni kezdtem. - Jó. Akkor azt hiszem, délután lemegyek a 
szomszédos sorozóirodába, és jelentkezem a zöld sapkás kiképzésre.

Néha idegesítettem. Azt hiszem ez is egyike volt ezeknek az 
alkalmaknak. - Én csak egy nagydarab izomagyú vagyok, igaz, Róbert? Mi 
tudhatok az emberi lélek finom rezdüléseiről, ugye?
- Néz, Slocum, sajnálom, ha...

Megveregette a Cobrát. - Gyerünk.
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A High Ridge erdőben bukkantak rá, ahol a fenyőfák egészen a folyó 
partjáig húzódnak. A sírgödör alig volt több egy széles mélyedésnél. A 
lányom Debbie. Az igazságügyi orvos becslése szerint legalább harminc 
napja volt halott. Amikor meghalt, tizenhét éves volt.

A hivatalos verzió a következő volt: Debbie kijött a Baskins-Robbinstól - 
ott dolgozott -, valaki elkapta, berángatta a kocsiba, kivitte az erdőbe, 
megerőszakolta és megölte. A halottkém csak hosszas nyaggatás után 
volt hajlandó elmondani, hogyan csonkították meg. Ez, amennyire meg-
állapíthatták, a halála után következett be. Zárt koporsóban temettük.

Abban az időben még volt feleségem - kicsi, napbarnított, érzékeny, 
éles intelligenciáját irigyeltem, könnyen nevetett és ugyanolyan könnyen 
sírt - és fiam. Jeff tizenkét éves volt abban az évben, amikor a nővére 
meghalt. Tizenhét éves volt, amikor öt évvel később ő is meghalt.



Amikor otthon ülsz, és a képernyőn felvillanó és letűnő arctalan 
gyilkosok sulién parádéját figyeled - az áldozatokat sirató anyákat, az 
ügyben nyomozó detektív gondosan megválogatott szavait, az esetet 
ismertető, nem nélküli, babaarcú riporternőt - nem gondolsz arra, milyen 
hatással van a szeretett ember erőszakos halála a családjára. Én gondolok 
rá; Debbie halála után tanulmányoztam a témát. Most is ugyanaz történt, 
mint már annyiszor, amikor valamit tanulmányoztam: tények birtokába 
jutottam, amelyek se okosabbá nem tettek, se meg nem nyugtattak. Csak 
tények voltak.

Családi veszteségem két módon mérhető: egyrészt feleségem 
depressziójával (a családjában gyakran fordult elő mentális betegség, 
ahogy más családokban gyakori a szeplő), másrészt fiam elvadulásával.

Nem mintha tudatában lettem volna ezeknek a problémáknak akkor, 
amikor még csak a kezdeti stádiumban jártunk. Mikor nyilvánvalóvá vált, 
hogy a helyi rendőrség soha nem fogja felderíteni ezt a gyilkosságot - 
nyomozásuk mindössze egy 1986-os piros Chevroletre korlátozódott - 
gyakorlatilag elmentem hazulról. A nagybátyámtól örökölt viszonylag nagy 
vagyont felhasználva - a már említett magánnyomozók, a két zsoldos és a 
parafenomén társaságában -, űzőbe vettem a lányom gyilkosát. Kétség-
telen, hogy az üldözés klinikai értelemben is a mániámmá lett. Éjjeleket 
töltöttem ismeretlen, hideg, magányos motelszobák ismeretlen, hideg, 
magányos ágyaiban, és a holnapra gondoltam, mindig csak a holnapra, és 
hogy már csak órákra vagyok, akkor már a nevét is kiderítettem, William 
K. Dextertől, huszonhét éves, kétszer ítélték el erőszakos bűncselekmény 
miatt, érthetetlen módon ragaszkodik öreg édesanyjához, vélhetően két 
hasonló gyilkosságot követett el más középnyugati államokban. Semmi 
másra nem gondoltam - olyannyira nem, hogy gyakran, amikor a 
motelszoba ágyán hevertem, egy henteskéssel szerettem volna belevágni 
az agyamba és megkeresni azt a helyet, ahol az emlékek lakoznak, hogy 
kivághassam őket. Csak William K. Dexterre tudtam gondolni.

Amíg nem voltam otthon, a feleségem számtalan viszonyt kezdett 
(ezekről csak később értesültem), amelyek azonban csak fokozták 
értelmetlen dühét (gyűlölni kezdte a férfiakat, mert nem tudtak 
megnyugvást adni neki) - éjjelente így is Debbie nevét sikoltozta. Egyre 
többet ott; és úgy keresgélte a pszichológusokat, ahogy az ember új autó 
után néz. Élete utolsó két hónapjában ha Dexter üldözése közben hét 
végére haza ugrottam, olykor szeretkeztünk, mindig más és más pozitúrát 
választva, de a vége sosem változott: - Nem voltál jó apja, Róbert. - Tu-
dom. - Én meg nem voltam jó anyja. Rohadt, önző szemetek vagyunk. - 
Aztán a sírás, ami hányásba csapott, a hányást pedig a teljes kiakadás 
követte (természetesen mindig részeg volt), összecsuklott kislány egy 
halomban, vagy a fürdőszobában, vagy a hálószoba parkettáján.

Jeff talált rá. Az iskolából jött haza, hangosan szólította, bár egyáltalán 
nem gondolta, hogy otthon lesz, rituálisan bejárta a házat, felment a TV-
szobába, a szappanopera képei cikáztak a képernyőn. Ott talált rá. A 
törpikés poharában - mindig abból ivott, megmagyarázhatatlanul vic-
cesnek találta - a maradék bourbon. A cigaretta kiesett a hamutartóból. 
Jeff egyik trikója volt rajta, az amelyikre egy rock-and-roll szlogent 
nyomtattak, ez és a farmer kiemelte kislányos vékonyságát. Meghalt. 
Szívroham.



A temetése napján, fenn a TV-szobában, ott, ahol meghalt, egyedül 
ittam, és azt kívántam, bárcsak lenne néhány olyan száraz tény, amelyik 
megmutatja, mit is kellene most éreznem..., amikor Jeff bejött, leült 
mellém, karjával átfogta a nyakamat, mint egykor, három vagy négyéves 
korában. - Nem tudsz sírni, ugye, Apu? - Erre csak sóhajtottam, többre 
nem tellett. Ó meg figyelt. - Sírnod kéne, Apu. Tényleg. Akkor sem sírtál, 
amikor Debbiet megölték. Anyu mondta. - Mindezt azon a friss fiatalember 
hangján mondta, amit még nem tudtam megszokni azon a hangon, amit 
olyan sikeresen használt a kilencedikes lányokkal a telefonban. Még nem 
volt teljesen felnőtt, de már nem volt gyerek sem. Egy pillanatra irtózatos 
rémület kapott el, hogy egy hasonmással állok szemben, hogy ez az egész 
csak rossz vicc, hol van az én kisfiam 7 - Én csak ezt csinálom, Apu. Úgy 
értem, sírok. Azt hiszem, ez segít. Tényleg.

Úgyhogy megpróbáltam. Először ott, a TV-szobában, Jeff-fel, később 
egyedül a hálószobámban. De csak szárny, csuklásra futotta, egy csepp 
könnyem sem volt. Semmi, Debbie-re gondoltam, gyengéd, édes 
ragyogására; a feleső gémre, és azokra az évekre, amikor boldogok 
voltunk együtt, amikor gyengéd és kedves volt az együtt töltött órák 
árnyában; szerettem volna sírni, mert rettenetes volt a veszteség érzése. 
De csak William K. Dexter arcát láttam magam előtt. Bizonyos 
szempontból fontosabb lett, mint az a két ember, akit elvett tőlem.

Jeff három évvel később halt meg, a megyei park szélén, a lámpaoszlop 
tövébe kapaszkodva, a kocsija első ülésén - hat hónappal korábban én 
vettem neki -, kábítószereket és vodkát találtak.

Egyedül virrasztottam, ott térdeltem a viaszos holtteste előtt, és a 
Miatyánk elakadt a számon, éreztem, hogy most biztos tudnék sírni. Ezzel 
rónám le a kegyeletemet Jeff előtt. Ezt megértené. így meg tudná 
bocsátani, hogy olyan sokszor hagytam magára, hogy állandóan William K. 
Dexter nyomában jártam, amíg Jeff felfedezte a kábítószereket, az italt és 
a lányokat, miközben még túl fiatal volt ahhoz, hogy meg tudjon velük 
birkózni. Kinyújtottam a kezemet, megérintettem az arcát, hideg, viaszos 
arcát, és éreztem, hogy most valami meghalt bennem. Pontosan a sírás 
ellenkezője történt, ahelyett, hogy kitört volna belőlem a mérgező anyag, 
ahelyett, hogy megtisztultam volna, valami végleg kiveszett belőlem, hogy 
soha többé ne születhessen újjá.

Valamivel később találkoztam Frank Slocummal, és nem sokkal az után, 
hogy Slocum elvállalta a megbízást, kérlelhetetlenül közeledtünk William 
K. Dexterhez.

És hamarosan ide érkeztünk, az apartman házhoz, Des Moines szélénél.
Tizenegy évvel, két hónappal és öt nappal később.
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A lépcsőházi levelesládára a Severn név volt kiírva, George Severn. Mi 
persze tudtuk, mi az igazság.

Föl a foltos, kopott szőnyeggel borított lépcsőn, végig a folyosón, a 
napfényben porszemcsék keringtek, míg elértük a 4/A ajtót.
- Mögöttem - súgta Slocum, és egy intéssel a falhoz állított.



Egy röpke pillanatig csak az épület zajai hallatszottak: a falban 
zümmögő villanyvezetékek, a nyári szélben megreccsenő tetőcserepek, 
alattunk valahol hangos zubogással öblített a vécé.

Slocum vaskos ujját a szájához emelte, ehhez át kellett fúrnia magát 
bokros szakállán. Pszt.

Slocum is elhátrált az ajtótól. Cobráját már készenlétben tartotta. 
Óvatosan előre nyúlt, hatalmas öklét az olcsó, kopottas fenyőajtóhoz 
közelítette. Az ajtó túloldalán, a padlócsempén széklábak csikorgása 
hallatszott.

Valaki volt odabenn.
William K. Dexter.
Újra székláb csikorgott. Aztán lépések zaja. Nem jöttek el egészen az 

ajtóig, elhallgattak, véleményem szerint valahol a nappali közepén.
- Igen?

Slocum ismét az ajkához tette az ujját. Megint kinyúlt, kopogtatott.
- Mondtam már, hogy igen! Ki a fene az?

Kíváncsi volt ez az alak, ez a George Severn arra, hogy ki lehet a 
folyosón, de annyira azért nem, hogy ki is nyissa az ajtót, és megnézze, ki 
érkezett.

Újabb kopogás. Egyetlen gyors koppanás, nem több.
Érezni lehetett, hogy bent Severnben nő a feszültség.

- A pokolba - mondta, tett néhány lépést az ajtó felé, de azután ismét 
megállt.

Padlórecsegés; madárszárny csattogása, egy vörösbegy telepedett a 
folyosó ablakpárkányára, padlórecsegés a szobából.

Slocum tiltóan felemelte a kezét. Aztán néma szájmozgással azt 
mondta: - Ne mozdulj! - Várta, hogy mit reagálok. Biccentettem.

Vicces volt. Egy akkora hatalmas ember, aki rajzfilmfigurákat idéző 
széles gesztusokkal egy távozó embert imitál - hangos lépések, mintha 
gyorsan hátrálna, persze közben egy helyben állt. Az egész játék harminc 
másodpercig tartott, azután csendben a falhoz lapult. Elővette a Cobrát, és 
embermagasságban az ajtóra emelte.

Severn nem bújt elő a harminc másodperc leteltével, egy percre volt 
szüksége.

Tizenegy évig töprengtem azon, hogy is néz ki valójában. A fényképek 
csalókák. Mindig félelmetesnek képzeltem. Annak kellett lennie, nem 
gondolhattam másra, azok után, ahogy megcsonkította a 
lányomat....csontos, sovány negyvenes férfi, foltos fehér trikóban, és 
legalább egy számmal nagyobb Levi's-ben. A hillbilly sofőrökre jellemző 
hosszú barkója volt, és látszott rajta, hogy komoly alkoholista. Alvás és 
whisky bűze lengte körül. Szemlátomást vadonatúj henteskést markolt. A 
fekete nyélen még rajta volt a zöld árcédula.

Mikor kilépett a lakásból, elkövette azt a hibát, hogy egyenesen előre 
nézett.

Slocum egyszerre két dolgot csinált: a Cobra csövét villámgyorsan 
Severn halántékához szorította, és olyan erővel markolt a hajába, hogy a 
pasas térde megroggyant. - Halott vagy ember, ha még nem tudnád - 
mondta Slocum. Nagyon dühösnek látszott, ijesztő volt nézni.

Még jobban belemarkolt Severn hajába, és visszalökdöste a lakásba.



4

Slocum egy egyenes hátú székre lökte, irgalmatlan erővel szájon vágta, 
hallani lehetett a foga reccsenését, majd az ütött-kopott ebédlőasztal 
lábához bilincselte.

Slocum ezt követően hátrahúzta a lábát, és tiszta erővel bordán rúgta 
Severnt. A férfi szájából szinte azonnal piros tajték szivárgott, bár nem volt 
elég sűrű ahhoz, hogy vér legyen.

Slocum következő lépése az volt, hogy a vállánál elkapta és leszakította 
Severn trikóját. Egyetlen hang nélkül intett, hogy nézzek oda.

A Cobra csövével a jobb vállán lévő kifakult tetoválásra bökött: Mindy, 
és mellette egy rózsa. Nem sok embernek van ilyen tetoválás a jobb 
vállán. Pontosan megfelelt annak, amit Severn rendőrségi kartonjában 
olvastunk.

Slocum meglepő vadsággal ismét szájon kapta, az ütés erejétől Severn 
székestül a levegőbe emelkedett.

Első ízben mozdultam meg. Nem azért, hogy én is odasózzak, hanem 
hogy lefogjam Slocum kezét. - Ennyi elég.
- Ezt a pasast kerestük! - Valami ösztönös, állati őrület vett erőt rajta, 
soha senkinél nem láttam még ilyet.
- Tudom.
- Azt, aki megölte a lányodat!
- Tudom - mondtam, - de...
- De mi?

Sóhajtottam. - De nem akarok olyan lenni, mint ő, és ha itt összeverjük, 
akkor pontosan ez történik. Állatok leszünk - pont, mint ő.

Slocum arca egyszerre volt megvető és hitetlen. Láttam, hogy ha eddig 
tartott is valamennyire - bár az is lehet, hogy csak egyszerűen sajnált -, az 
most semmivé foszlott. Úgy nézett rám, ahogy én őrá - mint egy idegen, 
ismeretlen faj mintapéldányára.
- Kérlek, Slocum - mondtam.

Utoljára még jobbjával jó keményen rávágott Severn bal halántékára. 
Severn szeme fennakadt, és elájult. A szagból ítélve a nadrágjába vizelt.

Severnnek neveztem. De természetesen nem Severn volt. Ő William K. 
Dexter volt.

Slocum az őskori frigóhoz ment, kivett egy doboz Ham-sot, és hihetetlen 
indulattal feltépte a tetejét, aztán bevágta a hűtő ajtaját.
- Gondolod, hogy rendben lesz? - kérdeztem.
- Ez meg mi a francot akar jelenteni?
- Úgy értem, megölted?
- Megöltem? - felnevetett. A hangjába visszatért a megvetés. - Hogy 
megöltem-e? Nem, bár azt kellett volna tennem. Ember, végig a lányod 
járt az eszemben! Amiket meséltél róla. Nem tökéletes - egyik gyerek sem 
az, de egy igazán kedves kislány. Egy kislány, akit állítólag szerettél. A te 
nyavalyás lányod, ember. - A sört Dexter felé löttyintette. - A 
vadászkésemmel kellene levágnom a golyóit. Bizony, azt kellene tennem. 
És azt is csak a kezdetnek. Csak a kezdetnek.

Fel-alá sétált, és szinte a bőrömön éreztem a dühét. Azt hiszem abban a 
pillanatban legszívesebben mindkettőnket megölt volna. - Dextert azért, 



mert egy állat, engem azért, mert puhány vagyok. Egyik sem az a fajta, 
akikkel Slocum szerette volna benépesíteni a világegyetemét.

A lakás kicsi volt, zsúfolásig tele foszlott, kopott, csálé bútorokkal.  
Mindenütt cigarettával kiégetett foltok és a sörös dobozok nedves aljának 
lenyomata. Romlott étel savanyú bűze ülte meg a levegőt. A napfény 
koszos ablaküvegen szűrődött be, és még innen is érződött a fürdőszoba 
dohos szaga. Az íróasztalon két fénykép hevert, az egyiken egy ócska házi 
ruhát viselő kövér asszony fonta karját Dexter nyaka köré, nyilvánvalóan 
az anyja; és egy sokkal fiatalabb Dexter hunyorgott a napba egy fémba-
rakk előtt, emlék rövid katonai pályafutásáról, mielőtt idegi alapon 
leszerelték.

Bekukucskáltam a hálószobába, a falon újságokból kitépett poszterek.  
Természetesen nem a minőségi férfi magazinok középső oldalain díszelgő 
lányok, akik már alapállásból szépek, és még szebbé varázsolja őket a 
gondos megvilágítás; ezek itt utcanők voltak, kemény tekintetű, puha 
húsú nőcik, némelyik tetoválva, akár Dexter. A nyomorúságos kis ágy 
mellett a plafonig borították a falat, a szobát egyébként elárasztották az 
üres sörös dobozok és pizza kartonok. Egy csomó plakáton összefirkálta az 
arcokat, fekete filctollal a vaginák irányába mutató péniszeket rajzolt, 
máskor a lányok szájába firkálta; a mellükbe, szemükbe és vaginájukba 
rajzolt késekről fekete vércseppek gördültek alá. Csak Debbie-re tudtam 
gondolni, és arra, mit művelt vele azon a nagyon régi estén...

Iszonyatos hányinger kapott el, kitámolyogtam a hálóból, a kanapé után 
tapogatóztam, hogy leülhessek.
- Mi a baj? - kérdezte Slocum.
- Fogd be! - Mi?
- Fogd be a pofád!

Lerogytam a kanapéra... a mocskos ablakon beáramló napfénytől még 
inkább melegem lett, a tenyerembe hajtottam a fejemet, újra és újra 
nagyokat lélegeztem, amíg a torkomat fojtogató keserű hányás vissza 
nem vonult, és a gyomrom úgy-ahogy megnyugodott.

Reszkettem, most már hideg veríték borította a testemet.
- Magához tudod téríteni? - Mi?
- Magához tudod téríteni?
- Persze - mondta Slocum. - Miért?
- Mert beszélni akarok vele.

Slocum lenyelte az utolsó korty sörét, a dobozt a kávé-zaccal és 
paradicsomhéjjal teli szemetesbe dobta, és a mosogatóhoz lépett. Leemelt 
egy nagy poharat, az oldalát Flinstone-figurák díszítették, megtöltötte 
vízzel, és odavitte, ahová korábban Dextert bilincselte. Bizonyos fokú nyil-
vánvaló élvezettel Dexter fejére öntötte a pohár tartalmát. A poharat - 
mintha fertőzött lenne - egyszerűen a sarokba hajította, az üveg három 
nagy, szilánkos darabra tört.

Megragadta Dexter haját, és hátrarántotta a fejét.
Dexter nyöszörögve tért eszméletre.

- És most? - fordult hozzám Slocum.
- Most beszélni akarok vele.
- Beszélni - mondta Slocum. - Jó.



Hatalmas kezével Dexterre mutatott, mint valami ceremónia mester, aki 
bejelenti a következő műsorszámot.

Nem volt valami könnyű feltápászkodni arról a kanapéról, és odamenni 
hozzá. Furcsa mód rettegtem tőle. Ha elég keményen nyomatom, 
kiszedhettem volna belőle, hogy pontosan mi is történt azon az éjjelen. A 
teljes és részletes igazságot. Hogy nézett ki a lányom, milyen volt a 
hangja - a sikolyai, amikor megerőszakolta; a sikolyai, amikor haldokolt - 
és akkor enyém lett volna minden tény... de olyan szörnyűséges tények, 
amelyek ismeretében lehetetlen lett volna tovább élnem. Hányszor, de 
hányszor próbáltam meg - józan belátásom ellenére - magam elé képzelni 
annak az éjszakának az eseményeit. De ebből az igazságból nem lehet 
megnyugvást meríteni. Megnyugvást, azt nem.

Fölé hajoltam. - Rájött már, hogy ki vagyok?
Rám bámult. Sírni kezdett. - Hé, ember, soha semmit nem ártottam 

magának.
- Tizenegy évvel ezelőtt megerőszakolt és meggyilkolt egy Debbie nevű 
fiatal lányt.
- Ember fogalmam sincs róla, miről beszél. Becsszó. Nem engem keresett.
- Nem lett volna elég, ha megerőszakolja, és aztán elengedi? Ennyi nem 
lett volna elég?

Abból, ahogy az arcát tanulmányoztam - minden egyes borostáját, a 
szeme sarkában összegyűlt zöldes csipát, ritkuló haja tövében a 
korpaszemcséket - tudtam, hogy szeretném megismerni, szeretnék 
megtudni róla valamit, valamit, amitől végre, e hosszú évek után 
megnyugodhatom.

Őrült ez a Dexter, ezért aztán nem is lehet teljesen felelős azért, amit 
tett, talán még valami szánalomfélét is erezhetnék jóságos, liberális 
szürke lelkemben.

De nem látszott bolondnak, legalábbis annyira nem, hogy megindítson. 
Csak egy kisstílű, csapdába esett, ijedt állat.
- Annyi nem lett volna elég? - kérdeztem. - megerőszakolni, és hagyni?
- De tényleg, ember, tényleg. Nem tudom, mi a fenéről beszél.
- Ha csak megerőszakoltad volna, nem jártam volna a nyomodban 
tizenegy évig. Nem lennék ma itt.
- Jézusom, ember, figyelj...
- Gyűlölni fogod a börtönt, Dexter. De az is lehet, hogy kivégeznek. 
Olvastál valaha arról az injekcióról, amit beadnak? Nagyon humánusnak 
hangzik, de a várakozás, Dexter. A várakozás...
- Kérem - nyöszörögte, - kérem... . - Megpróbálta kiszedni a kezét a 
bilincsből, tekergett, közben húzta az asztalt a padlón.
- Ha csak megerőszakolod, és utána futni hagyod, Dexter.

Hallottam a hangomat, hallottam, hogy változik - Dexterrel kapcsolatos 
minden érzésem a szobája falára kitűzött, arctalanra firkált poszterekre 
irányult - és bizonyára Slocum is megérezte a változást, állati 
bölcsességgel megérezte, hogy elérkezett a megfelelő pillanat, mert ak-
kor, éppen akkor a Cobra a kezembe került, és én Dexterre lőttem, 
egyszer az arcába, és egyszer a mellkasába és...
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Slocum elmagyarázta - bár nem igazán figyeltem -, hogy sokféle 
elnevezése van, de a lényeg egy, a rendőrök azért hordják maguknál, 
hogy ha kell, be tudják bizonyítani, az illető, akit éppen lelőttek, fegyverrel 
fenyegette az életüket.

A bokájára erősített tokból kivett egy .38-ast, gondosan letörölgette róla 
az ujjlenyomatokat, és Dexter kezébe nyomta.

Alattunk és mellettünk a ház lakói kiabáltak, sikoltoztak - a félelem és 
pánik hangjai - és a távolból már hallani lehetett a szirénák vörös 
vijjogását a nyári este meleg kékjében.

6

Azon az estén sírtam.
Egy jó szálloda kellemes szobájában ültem, a légkondicionáló erősre volt 

állítva, a gyomromban finom ételek és sok finom ital, és sírtam.
Tulajdonképpen zokogtam.
Akármi akadályozta is, hogy elsirassam a lányomat, a feleségemet és 

végül a fiamat, az most már eltűnt örökre. Most már úgy szerethettem és 
gyászolhattam őket, ahogy azelőtt képtelen voltam. Felidéztem őket - 
sajátos nevetésüket, mindazt, amit szerettek, az álmaikat, a félelmeiket, 
aggodalmaikat - és olyan volt, mintha velem lennének abban a hideg, 
tiszta szállodai szobában. Debbie kék szvetterben és farmerben, a 
feleségem fehér vászonruhában, Jeff a Kiss trikójában, bő nadrágban - úgy 
jöttek, ahogy a középkori templomok freskóin az angyalok gyűlnek össze a 
haldokló ágya körül... csak éppen én nem haldokoltam.

A családom azért jött, hogy megmondja, újra élnem kell. Meg kell 
találnom a békét, vissza kell térnem a hétköznapok rendes kerékvágásába 
a tizenegy év rám kényszerített több éves ámokfutás után.
- Annyira szeretlek benneteket - mondtam hangosan mindegyiküknek, és 
még jobban zokogtam, - Annyira szeretlek.

Aztán elaludtam.
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- Beszéltem a kerületi ügyésszel - közölte Slocum másnap reggel a 
kávézóban. - Azt mondta, nagyon valószínűtlen, hogy vádemelésre kerülne 
sor.
- Tényleg azt hitte, hogy Dexternél fegyver volt?
-  Miért ne? Egy olyan szemét alaknál, mint Dexter? Rábámultam. - 
Tudod, hogy mi a legrémesebb? - Na?
- Nincs bűntudatom.

Jellegzetes, cigarettától karcos hangon felnevetett. - Remek.
Aztán rajta volt a sor, hogy alaposan szemügyre vegyen az 

edénycsörgés közepette, a frissen főzött kávétól illatos, a sülő szalonna 
sercegésétől hangos kellemes kávézóban. - És most mi lesz?
- Utánanézek, hogy visszakaphatom-e a munkámat.
- Az egyetemen?
- Ühüm.

Egyre csak nézett. - Semmi bűntudatod nincs, ugye?



- Nincs. Tudom, hogy lennie kéne. Elvégre mégis ember volt. De... 
Rám villantotta ótestamentumi mosolyát. - Hagyj békén engem ezekkel 

a liberális nyálas „de"-kkel, jó?
- Rendben.
- Csak menj szépen vissza, éld az életed, és igyekezz jól élni.
- Pokoli sokkal tartozom neked.

Kinyújtotta hentesmancsát, és valódi szeretettel nézett rám. - Csak jól 
éld az életed. ígérd meg.
- ígérem.
- És semmi bűntudat.
- Semmi.

Elvigyorodott. - Azért csak sikerült belőled embert faragnom.
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Anne Stevensnek hívták, és az egyetemen eltöltött első évem 
meghatározó alakja volt. Egy tanszéki kiránduláson találkoztunk - forró 
augusztus már készülődött, hogy átadja helyét az ősznek - elkezdődött 
valami, amiről mind a ketten azt reméltük, hogy kellemes, de nem túl 
gyorsan alakuló kapcsolat lesz (ő már elvált, én még nem voltam teljesen 
emberi). Óvatosak voltunk, igyekeztünk mindaddig elkerülni minden 
szenvedélyes érzelmi megnyilvánulást, amíg biztosak nem voltunk abban, 
hogy tudjuk kezelni. Ez pedig csak később következett be, nagyjából 
akkor, amikor megjelentek az első karácsonyi díszek a Harcourt Square-
en.

Az iskolához is újra hozzá kellet szoknom. Elsőször is fel kellett 
készülnöm az órákra. A korai felkelés nem okozott gondot, eleget keltem 
hajnalban az elmúlt tizenegy évben, míg William K. Dextert kerestem. 
Aztán a diákok: valahogy nem voltak olyan okosak és lelkesek, mint annak 
előtte, és sokkal konzervatívabbak, mint amilyenek szerintem a diákok 
voltak korábban. A tanszékiek sem voltak egyértelműen boldogok velem; 
figyelembe véve az elmúlt tizenegy év tapasztalatait, nem tudták 
biztosan, hogy be tudok-e illeszkedni abba a világba, amelynek célja 
finoman szólva is elvont volt. Én sem voltam benne biztos.

Első szeretkezésünk után - nála történt, nem terveztük meg előre, 
kellemes volt, bár kicsit zavarba ejtő- hazamentem, és sokáig néztem a 
feleségem fényképét, amit mindig az íróasztalomon tartottam. Suttogva 
kértem a bocsánatát azért, amit tettem. Ha jobb férje lettem volna, most 
nem lenne bűntudatom. De, sajnos, egyáltalán nem voltam jó férj...

Tavasszal egy folyóirat közölte az inflációval kapcsolatos cikkemet, és a 
dékán hatalmas hacacárét csapott e tény körül. Szintén tavasszal történt, 
hogy Anne-nal bevallottuk, hogy szeretjük egymást érzelmileg, szexuáli-
san és lelkileg is. Az esküvőnket június 23-ra tűztük ki.

Május ötödikén olvastam a hírt az állami újságban. A következő három 
hétben mindent megtettem, hogy elfelejtsem, de nem ment könnyen.  
Anne észrevette, hogy megváltoztam, és többször szóba is hozta. Sokszor 
nekiveselkedtem, hogy elmagyarázzam, de képtelen voltam rá. Állandóan 
az újságcikk járt a fejemben, meg az, amit Scolum mondott azon a napon, 
amikor megöltem Dextert.



Május közepén egy éjjel - édes szellő lengedezett a frissen kivirágzott 
világban - hatoldalas levelet gépeltem Anne-nek, bepakoltam két táskába, 
egy éjjel-nappaliban megtöltöttem a Volvót, bedobtam a levelet Anne 
postaládájába, aztán ráfordultam az államközi országútra.

Két reggellel később egy apartman-ház poros lépcsőin ballagtam fölfelé. 
Hank Williams Jr. hangja töltötte be a teret.

Hangosan kellett dörömbölnöm, hogy legyőzzem a zenét.
Félig-meddig tudtam, hogy amikor végre kinyílik az ajtó, egy pisztollyal 

fogok farkasszemet nézni.
Egy Cobrával.
Egy szót se szóltam. Csak átnyújtottam az újságkivágásokat.
Intett, hogy menjek be. A lakása nem sokban különbözött attól a helytől, 

ahol Dexterre bukkantunk. Elolvasta a kivágásokat, közben kinyitotta a 
reggeli 8:48-as sörét.

Befejezte az olvasást, a lapokat az asztalra ejtette, ami egyébként tele 
volt fegyvertárakkal. - És?
- És segíteni akarok neki. Nem akarom, hogy azt kelljen átélnie, amit én 
éltem át.
- Ismered?
- Nem.
- Csak egy pasas, akinek a lányát megerőszakolták és meggyilkolták, és a 
gyilkost nem sikerült elfogni.
- Pontosan.
- És mit akarsz?
- Pénzem van, időm van. Otthagytam az állásomat.
- De mit akarsz?
- Azt akarom, hogy kapjuk el. Emlékszel, amikor azt mondtad, hogy 
megváltoztam, bár még magam sem tudok róla?
- Igen. Emlékszem.
- Hát, igazad volt. Tényleg megváltoztam.

Felállt, nevetni kezdett, hatalmas pocakja rengett a trikója alatt. - Az 
isten verjen meg Róbert, az isten verjen meg. Hát tényleg férfit faragtam 
belőled. Mit szólnál, egy sörhöz?

Először - még nem volt kilenc óra sem - tétováztam. De aztán 
biccentettem, és azt mondtam: - Jó lesz, Slocu. Jó ötlet, igazán jó ötlet.

Rick Hautala - A Munkát Be Kell Fejezni
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- Erre a munkára én vagyok a legalkalmasabb ember - mondta Phil 
SanSouci. - Képtelen vagyok elhinni, hogy elveszed tőlem.

Richards kapitány asztala előtt állt, ökölbe szorított kezére támaszkodva 
előrehajolt. Mondogatta magának, hogy meg kell őriznie a nyugalmát, 
hogy minél izgatottabb, annál jobban megerősíti Richardsot abban a véle-
ményében, hogy valaki másra kell bíznia azt az ügyet, amelyen ő és a 
társa, McCammon az elmúlt hónapokban dolgozott.

A jó zsaru hamar meg tanul fejjel lefelé is olvasni, így aztán mindent 
elolvashat, ami az előtte lévő asztalon van. Soha nem lehet tudni, honnan 



kaphat écát az ember -, de ezúttal Philnek nem volt szüksége arra, hogy 
elolvassa, mi van a kapitány asztalán szétterített aktákra írva - minden ott 
volt, minden, amit hosszú hónapok alatt összegyűjtöttek arról az emberről, 
akit a sajtó csak a „Sikátorok Macskája" néven emlegetett. Úgy gondolták, 
hogy legalább hat esetben támadott meg fiatal nőket az elmúlt hót 
hónapban. A hat támadásból öt halott - mindegyik nőnek fültől fülig 
elvágták a torkát. A hatodik - szerencséjére - eljutott a kocsijáig, bezárta 
az ajtót, és elhajtott, megúszta egy törött ablakkal.
- Mostanáig te vitted - mondta Richards a tőle telhető leglágyabb hangon. 
Egy Vietnamban szerzett toroksérülés miatt a hangja még akkor is 
recsegett, ha csak suttogva szólalt meg, ami nem sokszor fordult elő.
- Túl messzire jutottál, és át fogom adni valaki másnak. Túl közel vagy 
hozzá, Phil, és ilyenkor szoktak a zsaruk hibázni... és olykor ezek végzetes 
hibák.

Phil mély levegőt vett, sokáig visszatartotta, nehogy valami olyat 
mondjon, amit később megbánna. A kezén a bütykök elfehéredtek, és 
azon kapta magát, azt kívánja, bárcsak Richards most az egyszer ne a 
felettese lenne, semmire sem vágyott annyira, mint lendületből egy ha-
talmasat behúzni neki.
- Az isten verje meg, erre a munkára én vagyok a legalkalmasabb ember 
- mondta, és igyekezett, hogy ne remegjen a hangja. - Minden okom 
megvan rá, hogy el
akarjam kapni ezt a szemetet.

Richards mélyet sóhajtott, majd töltőtollával ütögetni kezdte a 
tintatartóját. Phil pontosan tudta, mit jelent, Vége, a vitát lezártam!, de 
nem tudta annyiban hagyni... még nem... nem akkor, amikor Annie-ról van 
szó!
- A nyomozói munka nem bosszúállás - mondta Richards. A hangja 
nyugodt maradt, de a szája szélének apró rándulásai jelezték, hogy kezd 
elfogyni a türelme. - Köszönd meg a szerencsecsillagodnak, hogy épp 
Annie volt az, akinek sikerült elmenekülnie ettől a... ettől a Sikátorok 
Macskájától. Gondolj arra az öt nőre, akinek nem sikerült.
- Pontosan azt teszem. Állandóan - mondta Phil, hátrébb lépet az 
íróasztaltól, és rettenetesen igyekezett, hogy lazítson az ökle szorításán. - 
Minden nap rájuk gondolok, amikor kint az utcán azt a mocskot keressük.
- Nos, a továbbiakban erre nem lesz szükség - mondta Richards. Húsos 
keze lecsapta az irattartó fedelét, és a paksamétát félrelökte, az asztal 
sarkára. - Mostantól Piper és Scott dolgoznak az ügyön. Ez az utolsó 
szavam. McCammonnak te mondd meg. Őt már rátettem egy másik ügyre.
- Három szívverésnyi ideig - Phil számolta őket, bársonyosan doboltak a 
fülében - állt még a kapitány íróasztala előtt. Aztán összecsapta a bokáját, 
sarkon fordul - Igenis, uram - csattant a hangja, és kimasírozott az irodá-
ból. Az ajtóban még visszapillantott, hogy vajon figyeli-e a kapitány, de a 
főnök már elmélyülten olvasott valamit.

Biztos egy gyerekeknek készült keresztrejtvényt, gondolta Phil. 
Beviharzott a szobájába, ketten osztoztak az irodán McCammonnal, és 
felkapta a kabátját. Szó nélkül mentek a parkolóban álló kocsiig.
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- Ez a baj ezzel az egész nyavalyás sajtóval – jelentette ki McCammon 
kávéja és fekete ribizlis pitéje fölé görnyedve. Bryant's-nál ültek, Phil és ő 
szinte minden nap itt
ebédeltek. - Felfújnak egy ilyen „Sikátor Macskája" alakot, hőst csinálnak 
ezek mindenkiből, vedd csak Jesse Jamest!
De még tovább mehetünk, vegyük például Robin Hoodot!

Phil a félig megevett tonhalas szendvicsére nézett, és a tányér szélére 
tolta. A szalvétával megtörölte a száját, aztán összegyűrte és a szendvics 
tetejére ejtette.
- Azt hiszem, azért van egy kis különbség Robin Hood és a között az alak 
között, aki a városban flangál, és nők torkát nyiszálja el. - Leemelte a 
kávéscsésze tetejét, belenézett, elfintorodott, és a szendvics mellé tolta.
- Eegen, biztos... talán - felelte McCammon. - Csak arra akartam 
rámutatni, hogy legalább részben a rohadt sajtó okozza a bajok zömét. A 
figyelem középpontjába állítják, ez meg pontosan ezt akarja. Média sztárt 
csináltak belőle, tehát mit fog csinálni? Folytatja, hogy a neve és a képe 
minél többször megjelenjen az újságokban és a képernyőn. A fenébe! 
Hagyjuk az egészet a francba. Talán Piper és Scott elkapja.

Piper és Scott térkép nélkül még a saját seggüket sem találja meg - 
közölte Phil, és két öklével hevesen megdörzsölte a szemét, majd nagyot 
sóhajtott.
- Ó, ezt nem is tudtam. Azt hittem egyedül is képesek rá - mondta 
McCammon félmosollyal a szája sarkában. - De azt én sem hiszem, hogy 
megtalálják a „Sikátor Macskáját".
- Iiigen... hát... nem is tudom. - Phil undorodva csóválta a fejét. - Csak azt 
tudom, hogy jobb lett volna, ha a kibaszott sajtó kihagyja ebből Annie 
nevét.
- Csak nem hogy még mindig fél?
- Ki ne félne? - csattant fel Phil. McCammon tényleg irgalmatlan 
ostobaságokat tud néha mondani. Talán ennek köszönheti az 
eredményeit, gondolta Phil. Mint Columbo a tévében. Mindenki azt hiszi 
róla, hogy fogalma sincs arról, mi zajlik körülötte, aztán - hopp - elkaplak!

McCammon vállat vont. - Már mondtam... szerintem nincs mitől félnie.  
Ez a pasi nem olyannak látszik, mint akit a bosszúvágy irányítna.
- Irányítana - szólt közbe Phil. - Nem irányítna.
- Mindegy. Csak azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem hibáztatom 
Anniet, azért mert fél, de hát már több mint két hete történt a dolog. Ha a 
pasas akart volna tőle valamit, már rég lecsapott volna.

Phil megrázta a fejét, megpördült a székén, felállt, belenyúlt a zsebébe, 
a pénztárcája után kutatott, de McCammon leállította. - Hagyd, a 
vendégem voltál - és a nadrágzsebéből előhalászott egy tízdollárost, és a 
patyolat tisztára nyalt tányérja alá tette. Biccentettek a törzsvendégeknek, 
és kimentek.
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Az éjszaka zengett a tücsökciripeléstől, a hold sarlója alacsonyan állt az 
égen amikor Phil balra fordult a Maple Streetre. Lassan gurult el Annie 
háza előtt. Egy óra alatt ez volt a harmadik kör, állapította meg, miközben 
a műszerfalon zölden villogó digitális órára nézett. Már majdnem hajnali 



egy volt. Ha valami történt volna, akkor az, mostanra már bekövetkezik, 
gondolta. Fárasztó nap volt, mondhatni kétműszakos: egy hivatalos 
műszak, és egy személyes. Itt az ideje, hogy hazamenjen és pihenjen.

Valahányszor elgurult a barátnője háza előtt, minden kis változásra 
odafigyelt. A földszinti fény kialudt; az emeleten viszont felkapcsoltak egy 
lámpát. A hátsó udvarba és a garázsba vezető ajtókat bezárták. Az utolsó 
körnél két embert vett észre: egy férfi és egy nő közeledett kézen fogva.  
Ennyi. Semmi nem törte meg az éjszaka csendes békéjét. Mindig 
lenyűgözte Annie lakóhelyének nyugalma, holott csak két háztömbnyire 
volt a belvárostól.

Egy termosznyi kávéval végzett ezen az estén, és a hólyagjában már 
érezte a nyomást. Először arra gondolt, hogy beugrik Annie-hoz, de a lány 
éppen akkor oltotta le az emeleten a lámpát. Azt meg nem tartotta 
fergeteges ötletnek, hogy hajnali egykor kopogtasson az ajtón, A Maple 
Street végén leparkolt - a motor járt -, és kiszállt, gondolta, még mindig 
jobb levizelni a szomszéd bokrát, mint hazáig visszatartani. A város másik 
végében lakott.

Mikor végzett, visszasétált a kocsihoz, és észrevette - úgy gondolta, 
hogy észrevette, amint egy árny tűnik el az Annie-éval pont szemben lévő 
ház garázsa mögött! Nem gyorsított, de szeme ide-oda cikázott. Csak 
árnyak táncoltak, vagy a szeme csapta be? Megborzongott, mikor megállt 
a kocsi ajtajánál, aztán kinyitotta, beült, sebességbe kapcsolt és elhúzott a 
járda mellől. Háromszáz méterrel később megpörgette a kormányt, és 
befordult a jobb oldali utcába, a Middle Streetre.
- Azért csak nézzük meg, mit csinálsz, te ganéj - morogta az orra alatt, 
miközben lassan végiggurult az úton, és ráfordult a Union Square-re. 
Abban reménykedett, hogy ha valaki ott ólálkodik, és ha az előbb 
észrevette, nem fogja azonnal felismerni a kocsiját, amikor ismét végighajt 
a Maple Streeten.

Letekerte az anyósülés melletti ablakot, és minden idegszálát 
megfeszítve hallgatózott, mikor közeledett. Annie háza felé. Ha telihold 
lenne, az sokat segítene, gondolta, és vágyakozva nézte az ülésen heverő 
elemlámpát. 

Annie házában most sem égtek a lámpák - ő legalább semmit sem 
hallott odakintről. Minden pontosan olyan volt, mint pár perccel korábban. 
Ha volt valaki odakint - akkor már vagy elment, vagy elrejtőzött. Phil azon 
morfondírozott, hogy az első támadás után vajon miért nem fogadta meg 
Annie a tanácsát, és vett magának egy kutyát. Lehet, hogy sárosak, lehet, 
hogy hullatják a szőrüket és megrágják a szőnyeget és a bútorokat, de a 
legfejlettebb riasztóberendezést is kenterben verik.

Phil tulajdonképpen teljesen biztosra vette, hogy ha látott valamit 
egyáltalán, akkor az egy macska lehetett, esetleg a közeli erdőből ide 
tévedt mosómedve, aki a szemetes kukákban keresett magának valami 
táplálékot. Az éjjel csendes és békés volt. De valahol mélyén nem hagyta 
nyugodni egy gondolatfoszlány - rossz érzése volt, mintha valami mégis 
megváltozott volna, de képtelen volt megragadni, még akkor sem, amikor 
Annie háza előtt gurult el. Megrázta a fejét, a szemhéja hirtelen elne-
hezült, rálépett a gázpedálra. - Kimerültél - mondta magának, miközben 
lelassított a jelzőlámpánál. - Ideje, hogy ágyba kerülj.
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Annie egész este ideges volt, mint a támadás óta, két hete, minden 
este. Mániásán ellenőrizte az ajtókat és ablakokat, minden tizenöt-húsz 
percben körbejárta a házat, kétszer is ellenőrizte, hogy mindent bezárt-e. 
Még a maihoz hasonló meleg este sem tudta elképzelni, hogy akárcsak 
résnyire is nyitva hagyjon egy ablakot.

Feszülten hallgatózott, valahányszor valamelyik irányból egy kocsi 
húzott el a ház előtt. Az egyik autó többször is elgurult előtte - a motor 
hangjáról felismerte. Az agyában rémes képek kergették egymást, 
elképzelte, hogy odalép az ablakhoz, elhúzza a függönyt, és az üveg mö-
gül egy eltorzult, seb- és himlőhelyes pofa vigyorog rá, szemében az őrület 
tüze. Ehelyett persze ülve maradt, és arra gondolt, hogy meg kellett volna 
fogadnia Phil tanácsát, és venni egy kutyát, de legalább egy pisztolyt.

Végül, mikor Johnny Carson műsora is véget ért, kikapcsolta a tévét, és 
felment az emeleti hálószobába. Tudta, hogy sokára jön majd szemére 
álom, és aggódott, hogy a kialvatlanság nem befolyásolja-e a munkáját a 
bankban. A francba, dehogynem befolyásolja, de ennél sokkal komolyabb 
dolgok miatt kell igazán félnie.

Alig feküdt le, amikor valamit hallott. Mintha a hátsó udvar felől jönne, 
gondolta. Mozdulatlanná dermedt. Még a lámpát sem merte felkapcsolni. 
Feküdt a hátán, és a mennyezetet bámulta. Visszatartotta a lélegzetét, 
már fájt a légszomj, és várt... várta, hogy megismétlődjék a nesz. i De 
semmi nem hallatszott.

A csend kezdett az idegeire menni. Lélegezni is alig mert, várta, hogy 
egy hang - bármilyen hang - megtörje az éjszaka csendjét. Egy idő után - 
fogalma sem volt, hány perc telhetett el -, újabb hangot hallott... vagy 
ugyanaz lett volna?... egy autó ment el az utcán. Amikor a motor zaja 
elhalkult, biztos befordult a sarkon, kicsit felengedett, és akkor a 
földszintről üvegcsörömpölést hallott.

A sötétben vakon tapogatózott a telefon után, amikor meghallotta, hogy 
kinyílik egy ablak, és valaki bemászik a házba. Úgy hangzott, mintha a 
nappali ablakán jönne be. Sikítani szeretett volna, de nem volt hozzá elég 
levegő a tüdejében, nehéz lépések közeledtek a lépcsőn.
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Phil épp rákanyarodott az elágazásra, már elhagyta azt a házat, 
amelynek bokrait levizelte, amikor az a valami, ami eddig az agya mélyén 
bujkált, előugrott.

A hátsókert kapuja... nyitva volt gondolta, és a lapockájánál 
végigszaladt a hideg a gerincén. Korábban zárva volt!, de most legutoljára 
résnyire nyitva volt!

Két lehetősége volt, vagy ismét körbeautózza a háztömböt, és igyekszik 
elkerülni a szomszédok figyelmét, vagy U-alakban itt fordul meg, de akkor 
nem tud váratlanul lecsapni a Sikátor Macskájára, ha ő az.

Ezúttal nincs értelme kockáztatni, gondolta.
Rükvercbe kapcsolt, a válla fölött hátranézett, és tövig nyomta a 

gázpedált. A csikorgó gumikerekek hosszú csíkot húztak az úttesten, a 
kocsi ide-oda csúszkált, miközben teljes sebességgel farolt Annie háza 



felé. Közben végig látta maga előtt a nyitott kaput, nyitott szájú 
mosolyban a foghíjat. Csikorogva lefékezett Annie kocsi feljárójánál, és a 
kaput kereste a szemével - most nyitva állt! ha korábban nem is. Egy 
másodperccel később a házban fény gyulladt, és valaki átható hangon 
sikoltozni kezdett.

A sikoltást hallva Phil megragadta a mikrofont, és benyomta a gombot. 
A kocsi ajtaját közben kinyitotta és az egyik lába már az aszfalton volt.
- Nyomozó kér segítséget - kiáltotta, mikor jelentkezett az éjszakai 
ügyeletes. - Maple Street hetvenkettő. Gyalogos üldözés. Küldjetek 
biztosítást.

Megszakította az adást, kiszállt a kocsiból, és a szolgálati fegyverével a 
kezében a kocsifelhajtón felszaladt az ajtóhoz. Vadul vert a szíve, a 
dobogás a fülében visszhangzott, már nem tudta, hogy ezt hallja-e vagy a 
betörés zaját. Mintha üvegcsörömpölés lenne. Kettesével vette a 
lépcsőfokokat, és ököllel verte az ajtót.
- Annie! Annie! Nyisd ki! Phil vagyok! - üvöltötte.

Iszonyú erővel záporoztak az ütések az ajtóra, olyan erővel, gondolta, 
hogy szilánkokra kéne törnie, közben feszülten fülelt, hogy hall-e valami 
neszt a házból. Muszáj tudnia, hogy Annie rendben van! Amikor a 
dörömbölés-re nem érkezett válasz, leugrott a tornácról, és a felhajtón 
állva felnézett Annie hálószoba ablakára.

Tölcsért csinált a tenyeréből, és felkiabált: - Annie! Az isten szerelmére, 
én vagyok! Rendben vagy?

Végigborsózott a hideg a hátán, amikor a hálószoba ablaka kinyílt, és 
előbukkant Annie feje. A szeme óriásira tágult a félelemtől. - Phil! Jézusom, 
segíts! Itt van! Valaki benn van a házban! - kiáltotta, majd a feje eltűnt az 
ablakból. 
- Menekülj! A hátsó lépcsőn - kiáltotta Phil. Visszaugrott, és vállával 
nekifeszült az ajtónak. Az ajtó megremegett, de nem engedett. Megrázta a 
fejét, hátrált, és újra meg újra nekiveselkedett. Negyedszerre a zár 
megadta magát.
A lendülettől elvesztette az egyensúlyát, vakon hadonászva esett be az 
ajtón.

Nem a legszabályosabban történt, gondolta, miközben a konyhába 
tántorgott, és a villanykapcsolót kereste. Eszébe jutottak Richards szavai, 
olyan tisztán hallotta, mintha a kapitány mellette állva mondaná: - Túl 
közel vagy hozzá!

Egy másodpercnyi kétségbeesett keresgélés után úgy döntött, hagyja a 
fenébe a kapcsolót; a Sikátorok Macskája épp olyan vak lesz, mint ő... 
hacsak a valódi macskákhoz hasonlóan nem lát a sötétben.

A revolvert lövésre készen tartva átvágott a nappalin, az emeletre 
vezető lépcsőhöz sietett. Épp fordult, amikor valami - valami kemény és 
gyors csapódott elő a sötétből, és pontosan a gyomrába vágódott.  
Robbanó fájdalom öntötte el a torkától a térdéig, a kíntól kétrét görnyedt. 
Szinte észre sem vette, hogy elterült a padlón.
- És a zsaru ilyenkor követ el hibákat...
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Phil, bár szólni sem tudott a fájdalomtól, végre magához tért - arra 
gondolni sem mert, mennyi idő után. Nyöszörgött, megrázta a fejét, felült. 
A szeme előtt sárga fénykarikák táncoltak, amikor nagy nehezen talpra 
állt. A véletlen szerencsének köszönhetően az első mozdulatra megtalálta 
a fali kapcsolót. Felkattintotta. A padlón a revolver ott hevert, ahova 
leejtette, felkapta, és a fokokat hármasával véve felrohant a lépcsőn.
- Annie! - ordította, mikor berontott a hálószobába. Azt hitte, hogy az 
ágyon hever, vakon mered a plafonra, és a párnáját vértócsában ázik... az 
álla alatt tátongó vörös rés. 

De a szoba üres volt. Talán elmenekült, gondolta, és ettől eltöltötte a 
remény. Ha sikerült lerohannia, akkor, amikor az ablak alól felkiabált neki, 
és a Sikátor Macskája - mert csakis ő lehet - utána vetette magát, közben 
leütötte őt, majd körbe kellett futnia, hogy kijusson a házból, akkor a 
lánynak volt esélye a menekülésre.

De mennyi ideje történhetett? Ránézett az Annie éjjeliszekrényén álló 
órára. Pár perccel múlt egy óra. Akkor nem volt olyan sokáig eszméletlen.

Idegesen lerobogott a hátsó lépcsőn. Minden lélegzetvétel égette, 
mintha sav marná a tüdejét, de megkettőzte a sebességét, amikor a 
kivilágított hátsó terasz korlátjához ért. Semmi nem utalt rá, hogy melyik 
irányba futhatott Annie és a Sikátor Macskája, de a legvalószínűbbnek azt 
tartotta, hogy a szomszéd kertjén keresztül kirohant a Middle Streetre. 
Mikor átugrott Annie kertjének kerítéskorlátján, egy sikoly hasított az 
éjszaka csöndjébe, most már tudta, hogy jó irányt választott. Vadul lendült 
a karja, lihegve kapkodta a levegőt, átvágott a gyepen, és kirohant az 
utcára.

Ismét nem tudta, melyik irányba forduljon. Az utca minkét végét olvadt, 
sárgás fénybe vonták a lámpák. A szélben lágyan zizegő levelek halvány 
árnyékot vetettek az útra. A sikoly visszhangja már rég elhalt. Aztán úgy 
háromszáz méterre maga előtt megpillantott egy árnyat, ezt nem a fák 
okozták. Egy férfi görnyedt alakja emelkedett ki az egyik lakatlan telek 
derékig érő gazából. Nyilvánvalóan valami - vagy valaki! - fölé hajolt.

A Sikátor Macskája'.... Elkapta!
Abban a röpke pillanatban, amikor Phil megtorpant, megpillantotta az 

alakot, a férfi lassan a levegőbe emelte a kezét. Az utcai lámpa fényében 
megcsillant, felszikrázott egy kés pengéje. Lassan... lassan a kéz még 
magasabbra emelkedett.
- Ne... nee! - ordította Phil, és rohanni kezdett az alak felé. Erezte 
kezében a revolver súlyát, célozni és lőni szeretett volna, de a Sikátor 
Macskája Annie fölött volt. Ha rosszul céloz, még véletlenül Annie-t találja 
el. Ezt nem kockáztathatja meg.

Ahogy a kés a magasba ért, Phil adrenalin-szintje úgy megugrott, hogy 
kis híján felüvöltött. Szinte maga sem tudta, mit csinál, még gyorsabban 
futott, szinte repült, eszébe jutottak az egyetemi évek focimeccsei, teljes 
erővel rávetette magát a férfira, épp akkor, amikor a kés lesújtani készült.

Az ütközést hatalmas hörgés követte, Phil nem tudta pontosan, ő volt-e, 
vagy a Macska. Nem vette észre, hogy elengedte a revolvert, és az 
pörögve a földre esett, és eltűnt a sötétben.

A férfi összerogyott alatta, legurult Annie-ről, elterültek a magas 
gazban, majd feléledt, fogást kerestek a másikon, megpróbáltak minél 



erősebbet ütni. Phil volt a nehezebb, de érezte, hogy az alatta küzdő férfit 
kemény fából faragták. Ha nem végez vele gyorsan, nagy bajba kerülhet.

Mind a ketten vadul, vakon és némán csapkodtak. Egyedül csak elfúló 
lélegzetüket lehetett hallani - forró, állati hörgést.
- Túl közel vagy hozzá!

Ezek a szavak visszhangoztak Phil agyában, miközben igyekezett maga 
alá gyűrni a Sikátor Macskáját.
- A zsaruk ilyenkor hibáznak.

Hirtelen a semmiből egy kőkemény ököl vágódott az arcába, akkora 
erővel, hogy hátra bicsaklott a feje. Halványan érezte szájában a vér 
fémes ízét. A férfi másik ökle az ellentétes oldalról is lecsapott. A kés, mint 
a lecsapni készülő kígyó, surrogva hasította a levegőt. Ám Phil, bár kába 
volt az ütéstől, azonnal reagált. Gyors ütéssel elhárította a kést szorító 
kezet.

Előre bukott, igyekezett leszorítani az alatta ficánkoló testet, és közben 
szinte hallucinációs élességgel látta a kést. Rugós kés, tizennyolc centis 
pengéje keskeny, éles - a Sikátor Macskájának öt áldozatát boncoló orvos 
szerint pontosan ilyen fegyvert kellett keresniük. A penge kísérteties kék 
fényben csillogott.

Phil minden erejével és súlyával a férfi vállára nehezedett, remélte, 
hogy legalább azt az oldalát le tudja szorítani. Először le kell fegyvereznie, 
utána elintézheti.

De a támadó, bár kis növésű, hihetetlenül izmos volt. Elkeseredett 
erővel küzdött, rúgott Phil alatt. Sarkát és könyökét a földbe nyomta, 
támaszt keresett, hogy lelökhesse magáról Philt. A küzdelem hevében 
mély torokhangon hörgött, lehelete végigsöpört Phil arcán.

Phil arra várt, hogy a háta mögül meghallja Annie hangját, a kiáltását - 
bármit, amiből tudhatja, hogy él. Talán csak azért hallgat, mert túlságosan 
fél... vagy az a döfés, amit Phil megállított nem az első volt? Lehet? Pánik 
fogta el, és kettőzött erővel harcolt tovább. Lehet, hogy már halott?

A gondolattól elöntötte a düh. Hatalmas lendülettel gyomorszájon vágta 
a Sikátor Macskáját. Az ütés telibe talált, Philt határtalan elégedettség 
töltötte el, mikor hallotta, hogy ellenfelének elakad a lélegzete. De ez sem 
állította le, pedig Phil erre számított.

Emberfeletti mire képes ez az alak! Az nem létezik, hogy egy ilyen ütés 
után valaki még küzdeni tudjon.

A Sikátor Macskája mindenáron ki akarta szabadítani kést tartó kezét a 
szorításból - és ha sikerül neki, akkor, és ezt Phil pontosan tudta, neki és 
Annie-nak is vége.

A férfi felfelé nyomta magát, és ekkor Phil elkapta, és a vállánál fogva 
magához rántotta, ahelyett hogy ellenállt volna, inkább fokozta ellenfele 
lendületét. A két férfi egy testként kétszer áthengeredett egymáson a 
magas fűben, olyan közel egymáshoz, hogy egyiknek sem sikerült előnyre 
szert tennie.

A második fordulatnál Phil került felülre. Bal válla fölött az utcai lámpa 
fénye megvilágította ellenfelét, és Phil olyasmit látott, amitől egy 
pillanatra kiürült az agya.
- Szentséges szűzanyám... Richards! Mi a...

Többet nem tudott mondani, mert Richards keze a magasba lendült, és 
megragadta a torkát. Phil hátrazuhant, kétségbeesetten kapálózott, keze-



lába úgy mozgott, mintha bábuként valaki a nyakánál fogva a magasba 
emelte volna. A lélegzete is elállt, amikor háttal a földre zuhant, ós mielőtt 
bármit felfogott volna a vele történtekből, Richards máris fölébe 
kerekedett.
- Gondolom a végén úgyis megtudtad volna - mondta Richards, a hangja 
nem volt több elfojtott morgásnál. Vigyorogva, lassan közeledett, a kést 
maga előtt tartotta. Az utcai lámpa hideg fényében egyforma hideg 
csontszínben csillogtak a fogai és a kés pengéje.
- Az isten szerelmére - lihegte Phil.
- Olykor végzetes hibákat.

Phil amilyen gyorsan csak tudta, összeszedte magát. Richards mögött 
meglátta Annie összecsuklott testét, és a test egyszerre megmoccant.
- Most már érted ugye, miért vettem el tőled az ügyet - mondta halkan 
Richards. - Mondtam, hogy túl közel vagy hozzá. - Kongó hangon 
felnevetett. - Most te következel.
- Te rohadék...

Annie arccal a föld felé igyekezett feltápászkodni. Halk nyöszörgése 
mind a két férfi figyelmét magára vonta.

Nem halt meg! ordította belül Phil. Lehet, hogy megsebesült, de él!
Ez a gondolat önmagában elegendő volt ahhoz, hogy újult erővel vegye 

fel a küzdelmet. Rákmászásban hátrált, felkészült Richards támadására, és 
majdnem felnevetett, amikor keze beleütközött valamibe - valami fém-
tárgyba. A revolvere! Nem akart hinni a szerencséjének, mikor ujjai 
ráfonódtak a fegyverre.

Ugyanebben a pillanatban Richards ráugrott, ő pedig felemelte a 
fegyvert. Három siketítő robbanás, fényes villanás, hangos sikoly, három 
golyó hatolt Richards mellkasába. A feje fölé kapta a kezét, kicsavarodott 
testtel hanyatt zuhant.
- Annie!

Ez az egyetlen szó robbant ki Phil száján és az volt az érzése, hogy a 
szóval együtt a torka is kiszakadt.

Szabályosan előrevetette magát, és a mozdulatlan test fölé hajolt. 
Reszkető kézzel megfordította, látni akarta, mennyire súlyos a sérülése. A 
növények sűrű árnya miatt nem látott jól, de ahogy közel hajolt, és a nevét 
suttogta, a lány megmoccant. Kinyílt a szeme, ránézett, nehezen szedte a 
levegőt.
- ...Phu... - suttogta alig hallhatóan. - ...Én... az oldalam... nagyon fáj... - 
köhögött, és a nyálnál sötétebb buborék buggyant elő a szája sarkán
- Rendbe jössz - mondta Philip és gyengéden simogatta az arcát. Hirtelen 
vijjogó sziréna hangja hallatszott. - Már jönnek. Csak maradj nyugton. 
Vigyázunk rád.

A sarkára guggolt, és Annie-ról a halott rendőrfőnök testére vándorolt a 
pillantása... a Sikátor Macskája. Még halálában is szorosan markolta a 
kést, amivel öt nőt ölt meg... és ma este ezt a számot hatra akarta 
növelni. Dühös volt - Richardsra és magára, hogy még csak nem is 
gyanította az igazságot - a harag forró lávaként izzott a belsejében. 
Richards felé mozdult, megpróbálta legyőzni a vágyat, hogy arcul köpje a 
halott rendőrt, hogy addig rugdossa, míg csak egy véres massza lesz 
belőle.



- Te rohadt, szemét állat - sziszegte, mikor kinyúlt és elvette tőle a kést. A 
férfi ujjain már érződött a kezdődő hullamerevség, erőlködnie kellett egy 
kicsit, hogy a nyélről lefejtse az ujjakat.

Abban a pillanatban, hogy a kezébe került a kés, Phil szeme 
elkerekedett. Fölemelte a kést, jobbra-balra forgatta, megbűvölten 
figyelte, hogy játszik az utcai lámpa fénye a kés pengéjén. Eszébe jutott, 
hogy amikor Richardsszal verekedett, a penge szinte ragyogott. Most látta, 
hogy nem képzelődött. A fémen visszatükröződő fény kék lángnyelvként 
táncolt, az apró villámok kígyóként tekergőztek a kés hegyétől a nyeléig.  
Lejjebb csúsztak, ráfonódtak a kezére, a csuklójára. Phil újra meg újra 
megforgatta a kést, lenyűgözte az érzés, a súly, a pengéből áradó lüktető 
energiát átvette a keze, karja.

Olyan volt, mint... mintha a keze hirtelen megtelt volna, mintha 
kiteljesedne! Olyasvalamit tartott a kezében, ami eddig hiányzott a 
kezéből, anélkül, hogy ennek a hiánynak tudatában lett volna... egészen 
mostanáig.

 A vijjogó sziréna már egész közelről hallatszott. Felnézett, a villogó kék 
fények már a Union Street sarkánál látszottak. A kés pengéjéről - úgy 
villogott, mintha saját áramfejlesztő táplálta volna - Annie-ra ugrott a 
tekintete... és mindent megértett.

Előre hajolt, mereven nézte a barátnőjét. A lány felnézett rá, szemén 
látszott, hogy fájdalmai vannak, de neki eszébe sem jutott, hogy újabb 
fájdalmat okozhatna neki. Csak egy dologra tudott gondolni, a munkát be 
kell fejezni!

Egyetlen gyors vágással fültől fülig felnyitotta a torkát. Gurgulázó hang 
tört fel a lány torkán, a keze és a lába megremegett. Mintha áramot 
vezettek volna a tagjaiba. Azután mozdulatlanul hevert, egyre lassuló 
szíve a torkán át a földre pumpálta a vért.

Phil visszaült a sarkára, a kezéről Annie-ra nézett, majd vissza a kezére. 
A kés már elveszítette kékes izzását. Megint csak egy egyszerű kés volt - 
pillangó kés, tizennyolc centis pengével.

Most már elégedett volt. A kés nyelét visszatette Richards hideg 
markába, aztán a fűbe törülte véres kezét. Felállt, kisétált az útra. 
Egyszerre érkezett a csikorogva fékező rendőrautóval. A kocsiból két járőr 
ugrott ki, kezükben lövésre kész fegyver.
- Jézusom - nyögte Phil. A hangja reszketett, alig tudott beszélni, merev, 
bizonytalan lépésekkel indult a rendőrök felé.
- Elkaptam... elkaptam a Sikátor Macskáját... - mondta levegő után 
kapkodva. - De... nem elég korán. - Nagy levegőt vett, szinte hörgött. - 
Mind a ketten... ott vannak. - A hüvelykujjával a gazos telek felé mutatott. 
- Halottak... Édes istenem, megölte Annie-t. Meghalt. Annie halott!

Al Sarrantonio - Káin Gyermekei

Ma este megöltem az anyámat az ágyában. Mert:
Hank és én abban a pillanatban barátok lettünk, amikor belépett az 

osztályba. Már benne jártunk a félévben, de megengedték, hogy 
beiratkozzon a hatodikba. Nevelőszülőknél élt. Soha azelőtt nem 
találkoztam hozzá hasonló figurával - örökösen mosolygott, és mindig volt 
valami remek ötlet a tarsolyában, amivel el lehetett ütni az időt. Suli után 



wiffle labdáztunk, vagy a vegyesboltban átlapoztuk az újságokat, máskor a 
hátsó kertünk végében terpeszkedő szomorúfűz sátra alatt ücsörögtünk, 
és azt játszottuk, hogy bekerített bennünket az ellenség. Mindent együtt 
csináltunk. Azt mondta, olyan vagyok, mintha a testvére lennék.
- Mindig szerettem volna testvért - mondta mosolyogva.
- Most már van testvéred - feleltem, és én is mosolyogtam.

Egyszer, április vége felé jártunk, egy Porky Kolhausen nevű srác az 
uzsonnás dobozába behozott egy félkilós varangyos békát az iskolába. 
Annyiszor nyomta a pofánkba, hogy nem tehettünk mást, meg kellett 
ennünk. - Cooper tóból halásztam ki - dicsekedett, mert tudta, hogy lenyű-
göz bennünket a lakoma. - Fogadok srácok, hogy nektek nem sikerült 
volna.

 Én meg: - Fogadok, hogy sokkal nagyobbak is vannak a Cooper-tóban.
- Fogadjunk, hogy el tudunk kapni egyet - tette hozzá gyorsan Hank.
- Fogadjunk, hogy nem - bizonykodott Porky, úgyhogy a délután bizony 
Hankot meg engem a Cooper-birtokon talált.

Megtaláltuk Cooper kerítésén a lukat, óvatosan elkúsztunk a 
betonalapozású szerszámoskamrája mellett. A szélén megálltunk. 
Negyven yarddal távolabb ott volt a tó. Nyugodt, kristálytiszta, vízililiomok 
tarkították, partján moha és szépen nyírt pázsit. Állítólag sügér is volt a tó-
ban, és Porky azzal dicsekedett, hogy kifogott egy kék kopoltyúsat is, bár 
bizonyítéka erre nem volt, mert állítólag Cooper a házából észrevette, 
ráordított, ezért el kellett dobnia a hálót és futásra fogni. Ezt azért nem 
volt kötelező elhinni.
- Gondolod, hogy sikerülni fog? - mosolygott Hank.
Én idegesebb voltam: - Nem tudom...
- Gyerünk. - És elindult előttem, görnyedten, mint egy kommandós, 
elsietett a zöldre festett asztal és kerti székek mellett, kilépett a nyílt 
terepre.

Én követtem, és esküszöm, hallottam, hogy Cooper utánunk kiált. 
Visszanéztem, hogy a ház végében felbukkant-e lapos, fehér arca, de nem 
volt ott senki. A tiszta kis tó elhagyatott volt. A verandát beárnyékoló két 
nyárfát lustán borzolta a szellő.
- Siess.

Igyekeztem lépést tartani. Hank már majdnem a tóparton volt, a víz fölé 
meredő kacsaürüléktől foltos sziklán egyensúlyozott.
- Tudom, hogy az öreg el fog kapni.
- Ne izgulj - mondta Hank, és előrehajolva figyelte a vizet. Nyugodt arcát 
visszatükrözte a tó.

Semmit sem lehetett látni, csak a vizet, hínárt, a tó fenekén az iszap 
mozgását és a tavaly ősszel vízbeesett levelek lassú áramlását. - 
Egyszerre gyors, alig észrevehető mozdulatra lettem figyelmes. - Ott - 
mutatta Hank, és jobbra, alig egy méterre tőlünk egy foltra mutatott. En 
semmit sem láttam, de Hank folytatta: - Figyelj! - Valami megmozdult a 
tiszta vízen: egy farkcsapás, az apró uszony lusta mozgása.
- Kék kopoltyús - súgtam.
- Egy kis sügér - helyesbített Hank. A szeme tágra nyílt a boldogságtól és 
a figyelemtől. Lehajtott fejjel figyelte a vizet, mint egy kígyóbűvölő. 
Hirtelen előrekapott, belenyúlt a vízbe, és a következő pillanatban már a 



markában fickándozott a hal. Igyekezett kicsúszni a szorításból, apró fejét 
ide-oda rángatta, de Hank gyorsan hátralépett a sziklán, és a mohos 
gyepre tette a halat. Az a víz felé dobálta magát, úgy vonzotta a tó, mint a 
mágnes. Hank tornacipős lábával alányúlt, és még egy méterrel hátrébb 
lódította a víztől.
- Remek. Nézzük, mi van még.

Figyeltem a sügért, még egyszer összekunkorodott, aztán 
mozdulatlanná dermedt. Elindultam Hank után a tó meredek oldalához.
- Hova mész? - kérdeztem idegesen. Még mindig Cooper és a ház 
lebegett a szemem előtt.
- Itt lesz a varangyos béka.

Eltűnt a tó mögötti sötét árnyékban. Egy pillanatig nem is láttam.
- Itt.

A vízmosta part melletti, sűrű bozótossal körbevett apró tisztáson 
bukkant fel. Alig volt elég kettőnknek a hely. Mellé térdeltem.

Ahogy letenyereltem, valami hosszú dologra tapintottam. Kihúztam a 
hínár halomból.
- Hé, Hank, ez Porky hálója.

Hank a vizet figyelte. - Nincs rá szükségünk. - De...
- Maradj csöndbe! - suttogta.

Ezúttal oldal irányba kapott, és a parttól felvett valami zöld, kövér, 
hosszúlábú állatot. Én még csak nem is láttam.

Hank mosolygott. - A fűben és a vízinövények között rejtőznek el - 
magyarázta. - Végig itt volt, figyelt minket.
- A békát beletette Porky hálójába, és kivette a kezemből a nyelet. - 
Gyerünk vissza.

Átvergődtünk az ágak között oda, ahol a sügért hagytuk. - Örülsz? - 
mosolyogta, én pedig biccentettem. Odaadta a halat, az fickándozni 
kezdett, igyekezett kicsusszanni a fogásból. Hamarosan ismét Cooper 
lukas kerítésénél voltunk, és átbújtunk a törmelék között.
- Most jön a szórakozás - mondta Hank.
- Miért, nem visszük haza? - kérdeztem.

Hank rám mosolygott, és kicsit félrehajtotta a fejét. - Nem.
- De Porky hálója nálunk van, ez bizonyíték...
- Szarok Porkyra - felelte Hank, és továbbra is olyan furán bámult rám. 
Még soha nem láttam nála ezt a nézést.

Ellenkeztem volna, de elfordult, a telek végén lévő magas betonfalat 
vizsgálta. A fal tetejére rozsdás szögesdrótot tekertek. Mögötte roncsautó-
telep húzódott, és a szögesdrót senkit nem tartott távol, mert egy lyuk 
tátongott a betonfalon körülbelül hatvan centi magasan. Az évek sorén a 
gyerekek vájták feszítővasakkal, csavarhúzókkal és ócska kalapácsokkal.
- Gyere.

Hank átpréselte magát a lukon, és odabent várt rám. A túloldalon, a 
roncs kocsik hűvös árnyékában kiszedte a békát, a hálót pedig a teherautó 
rozsdás alkatrészei közé lökte.
- Hé!
- Ne érdekeljen a háló. Ezt nézd - mondta Hank.

Figyeltem a varangyos békát. Mostanáig teljes nyugalomban hevert, 
elcsendesítette a fogság. Hank két kezében tartva maga elé emelte, ahogy 



a barbárok tarthatták a kardjukat, és ujjaival kitapogatta a béka hasát. - 
Most! - Megszorította. A béka brekegni kezdett, mély, böfögő hangot adott 
ki. Én meg nevettem.
- Na, most ezt nézd! - mondta Hank.

Erősebben nyomta a béka hasát. A béka megint brekegett, ezúttal 
mélyebben és bizonytalanabbul, aztán szélesre tátotta a száját, a szeme 
elkerekedett és kidülledt, a nyelve kilógott, olyan volt, mint egy felfújt kis 
lufi.

Hank tovább szorongatta, közben a betonfal felé hátrált. A béka felső 
része most már teljesen olyan volt, mint egy léggömb.
- Mit... - kezdtem volna mondani, de Hank egy nevetéssel elintézett, 
miközben hirtelen összeszorította markát a béka hasán. Visító hang, a 
béka szeme kiugrott a helyéből, a feje kettényílt, a nyelve és a belsőségei 
kiröpültek a száján, és a falra kenődtek, mint valami grafiti.
- Jézusom! - nyögtem, és elfordultam a falra mázolódott vörös 
békabelsőségtől. - Hogy tudtad megcsinálni?

Hankra néztem. Azt hittem, undort fogok az arcán látni, vagy nevetni 
kezd, mint azok a gyerekek, akik valami nagy dolgot látnak, de az ő arca 
csak kipirult. Amikor eldobta a békát, tökéletes boldogság ragyogta be.
- Most te jössz - mondta.
- Megőrültél?

A kezemben lévő sügérre néztem. Már majdnem megdöglött; ott, ahol 
szorongattam, a pikkelyei kiszáradtak, kezdtek leperegni. Még ha gyorsan 
visszarohanok a tóhoz, vagy másutt teszem friss vízbe, akkor is 
elpusztulna. Do nem ez volt a lényeg.
- Nem akarom megcsinálni - mondtam.

Hank nem azt tette, amire számítottam. Nem mondta, hogy gyáva nyúl 
vagyok, és nem is nevette el a dolgot. Csak várakozva bámult.
- Nem akarom - ismételtem.

És akkor megtettem. Remegve a fal felé fordultam, és a sügér feje alatt 
összeszorítottam a markomat. Éreztem, hogy az agya és a belseje úgy 
fröccsen ki, mint a vörös kelés bői a genny. A feje leszakadt, a falnak 
csapódott, majd lepottyant a földre.

Csak álltam és néztem, aztán ami még megmaradt a halból, kiesett a 
kezemből. Futni kezdtem, átfurakodtam a lukon, és végigrohantam az üres 
utcán. A lábam lükteted, a szemem megtelt könnyel, amikor átugrottam a 
járdaszegélyt, és ráléptem a házunk előtti pázsitra. Befutottam a 
garázsba, onnan föl a szobámba. Becsuktam magam mögül I az ajtót, és 
egy székkel elbarikádoztam.

 Az ágyra vetettem magam, és zokogtam. Mikor a mamám szólt, hogy 
kész a vacsora, még mindig sírtam, mert tudtam, hogy azért öltem meg 
azt a sügért, mert meg akartam ölni.

Ezek után egy darabig nem találkoztam Hankkel. Rengeteg kifogást 
tartottam, a tarsolyomban, de ő nem kérdezősködött. Ugyanabba az 
osztályba jártunk, együtt voltunk matekórán, de még a folyosón is sikerült 
elkerülnöm. Mikor egyszer véletlenül összeütköztünk, csak az arcát néz-
tem, a szemét nem.

Sok időt töltöttem a szobámban. A mamám már aggódni kezdett, hogy 
jól érzem-e magamat, úgyhogy ki kellett valamit találnom; azt mondtam, 



hogy a könyvtárba kell mennem, avval bevonultam a garázsba, hogy 
magamban lehessek, vagy azt meséltem, hogy kimegyek a parkba focizni, 
helyette meg leültem a kilátó tövébe, felhúztam a térdem és lehajtottam a 
fejemet.

Örökösen magam előtt láttam Hank várakozó mosolyát. Mintha tudta 
volna, hogy azt fogom csinálni a hallal, amit csináltam, mintha tudta 
volna, hogy egyszerre csak kinyílik egy ajtó a fejemben, aminek semmi 
köze a békákhoz, sem a halakhoz, hogy ez annál valami sokkal rette-
netesebb. A döglött békák és halak csak az első lépés volt a világ 
leghatalmasabb óceánjához vezető parton.

Nem akartam megölni azt a halat.
Akartam.
Féltem Hanktől, és féltem magamtól.
Négy héttel a Cooper tónál történtek után Hank újra eljött értem. Már 

kezdtem azt hinni, hogy megfeledkezett rólam, hogy talán talált valaki 
mást, akivel együtt lóg, vagy talán úgy döntött, hogy békén hagy. 
Álmomban láttam, hogy miket csinálhat Hank, és ezek az álmok mindig 
Hank mosolyával értek véget. Boldog, mindent tudó mosolya úgy lebegett 
fölöttem, mint Damoklesz kardja.

De egy hónap után az álmok is kezdtek elhalványulni. Kifelé mentünk 
már a tavaszból, közeledett a nyár. Az iskolának hamarosan vége. Az 
iskolaév befejezte előtt még meg kellett írnom a házi dolgozataimat, és 
lassan felejteni kezdtem, már amennyire ez lehetséges volt, azt a napot 
Hankkel, és amit elkövettem.

Fent voltam a szobámban. Emlékszem, a szellő meglebegtette a 
függönyöket, a szobát megtöltötte a késő tavaszi virágok jellegzetes illata, 
a súlyos pollen-illat, ami olyan, mintha élne. Épp az utolsó British 
Múzeumban vett dinoszaurusz modellemet illesztettem be a diorámába, 
ezt akartam elvinni az iskolai Tudományok Vásárára. A stegoszauruszt a 
helyére tettem, a papírmasé vulkán aljában burjánzó vegetáció közé, 
amikor meghallottam az ajtócsengőt, és a mamám felszólt értem. Tudtam, 
hogy Hank az.

A modell kiesett a kezemből. Hirtelen sírni szerettem volna. Csak ültem, 
ringatóztam, homályosan láttam a könnyektől, az arcom égett, aztán 
ökölbe szorítottam a kezemet, az ölembe rejtettem az arcomat, és 
keményen ütlegelni kezdtem a combom.
- Nem, nem - szipogtam a térdembe, hogy anyám meg ne hallja dühös 
hangomat.
- Rudy, hallasz? - kiabálta mama. - Azt mondtam, hogy Hank jött meg. 
Felküldjem?

Valamit motyoghattam válaszként, mert egy pillanattal később 
hallottam a lépcsőn a lépések zaját, kinyílt a szobám ajtaja, és ott állt ő.
- Szia Rudy - a mosolya semmit sem változott. Ami azt illeti, ő maga sem 
változott egy cseppet sem. Ugyanaz a Hank volt, akit két hónapja 
ismertem, akivel együtt labdáztunk, baseballkártyákat cseréltünk, békákra 
vadásztunk...
- Mit csinálsz? - kérdezte. Mintha csak tegnap váltunk volna el. Zsebre 
dugta a kezét, és lehajolt, hogy megnézze a diorámámat. - Klassz. - 
felállította a sztegoszauruszt, pontosan oda tette, ahova én tettem volna, 
és lesöpörte a tüskés farkát. Mélyebbre hajolt, a szeme egy szintbe került 



dioráma elejével, alaposan szemügyre vette a Jurassic-park szerű tájat, a 
vulkán domborulatától a láva-keretezte kráterig. - Klassz munka.

Felállt, még mélyebbre rejtette a kezét a zsebébe, és mosolygott. - 
Szóval, mit csináltál?
- Nem sokat,- feleltem, és a padlót nézegettem. - Nem értem rá.
- Azt elhiszem - elkapta rólam a pillantását, körbenézett a szobámban, 
szemügyre vette a baseball trófeáimat, az autogramos Mets baseball-
labdát, a posztereket. - Klassz - mondta, és az egyik modellautómhoz 
lépett. Egy hete fejeztem be, egy piros, lehajtható tetejű '56-os Chevy volt. 
- Ez honnan van?
- A mamám vette - mondtam halkan. - A jó jegyeimért.
- Akarsz elmenni valahova? - kérdezte hirtelen, és felém fordult.
- Nem.
- Biztos? Jó muri lenne.
- Sok a dolgom. Be kell fejeznem a modellt.
- Szombat van, az ég szerelmére! Holnap is megcsinálhatod. Akarod, 
hogy elkérjelek a mamádtól? - Úgy tett, mint aki kifelé indul.
- Nem! Ne. Én... nem akarok veled menni.

Ekkor ránéztem, arra számítottam, hogy meglepődik, vagy megsértődik, 
de az arcán csak a szokásos mosolyt láttam.
- Menjünk - mondta.
- Jézusom, Hank, nem akarok!

Pár másodpercig néztük egymást, aztán felkiabált a mamám. - Fiúk, 
rendesek legyetek, máskülönben a kertben a helyetek.

Hank mosolya meg se rezzent. A szeme mosolygott, és a mosoly 
szétáradt, nőttön-nőtt, mint az óceán, ami elvezet a horizontig, ami soha 
nem ér szárazföldet...
- Jó - mondtam, a hangom alig volt erősebb egy halk sóhajnál. – Oké.
- Remek! - mondta Hank, és két hosszú lépéssel előttem termett, átölelt, 
mintha a bátyám lenne.

 Mamát elkerültük, a garázson át mentünk ki. - Kell a bringád - 
figyelmeztetett Hank. A fal mellől eltoltam a tíz-sebességes biciklit, 
felpattantam rá, és kikerekeztem a nyitott garázsajtón. Kint, a virágzó 
tavaszi délutánban megvártam, míg Hank az elülső veranda mellől elhozza 
saját tízsebességes bringáját, és mellém ért.

Odakint ugyanazt a csodás, élettel teli illatot éreztem, mint fent, a 
szobámban. A világ tele volt nyíló virágokkal, zöld pázsittal, levelekkel - a 
fák szinte nedvesnek látszottak a rengeteg friss zöldtől. Mélyet 
lélegeztem, magamba szívtam a tavaszt, bujasága betöltötte a tüdőmet, 
beszívtam a klorofilt, az illatokat, a frissen leszórt műtrágya és a lenyírt fű 
szagát. Érezni akartam magam körül az életet, és elfelejteni a fejemben 
hullámzó óceánt.
- Szép napunk van - mondta Hank.
Szótlanul néztem rá.

Lassú menetben gurultunk le a dombról, távolodtunk az otthonomtól, 
Hank elöl, én mögötte. A hosszú lejtő a városba vezetett. Úgy tekertünk, 
hogy ne kelljen fékezni. Hank elengedte a kormányt, kihúzta magát, 
hagyta, hogy a szél fújja az arcát. Átvágtunk a városon, aztán magunk 



mögött hagytuk, mellettünk már a farmok szaladtak, közeledtünk az erdő 
felé.
- Hova megyünk? – kiáltottam.
- Kövess, Bwana - mondta vigyorogva.

Akkor már tudtam, hova tartunk. Mikor Hank ide költözött, egy egészen 
különleges helyre vezettem el - a régi cserkésztáborba vezető ösvény 
végén - a tábort húsz éve, az erdőtűz óta nem használták -, az erdőben 
volt egy mélyedés. A kiégett részen az óta apró, csenevész fák nőttek. A 
mélyedést néhány sráccal még az előző nyáron tisztítottuk meg. Úgy 
terveztük, hogy ha a szüleink megengedik, egyszer kint töltjük az 
éjszakát. A mamám soha nem egyezett bele.

Egyszer Hanknek is megmutattam, arra készültünk, hogy majd nyáron 
itt fogunk táborozni. Egy év alatt bizonyára benőtte a gaz, de amikor 
lekanyarodtunk az útról, láttam, hogy az ösvényt valaki megtisztította. A 
bokrok ágait hátrahajtotta, sőt, ott, ahol nagyon akadályozták volna a köz-
lekedést, még le is nyeste. Átvágtunk a kiégett gyűlésterem 
elszenesedett, nyirkos, rothadó gerendái között, és bevettük magunkat az 
erdőbe.
- Mindjárt ott vagyunk - kiáltott hátra Hank, és a torkomat ugyanúgy 
fojtogatni kezdte a sírás, mint odahaza, a szobámba. Attól féltem, nem 
tudom majd visszatartani
a könnyeimet.

Elgurultunk néhány mohával benőtt piknik-pad mellett, aztán hirtelen 
kiértünk a szűrt napfényben fürdő tisztásra.

A kis mélyedést valaki teljesen megtisztította. Pont úgy nézett ki, mint 
amikor a rendes cserkészek az itt töltött éjszaka után gondosan 
eltakarították a táborozás minden nyomát. A füvet összegereblyézték, a 
száraz leveleket és gallyakat gondosan elsöpörték.
- Tetszik? - kérdezte Hank. Leszállt a bicikliről, finom mozdulattal egy 
tölgyfa vastag törzsének támasztotta. - Annyit dolgoztam, mint egy ló.

Lassan lekászálódtam, és kitámasztottam a bringát.
Rám nézett, és nevetett. - Mi a baj? Olyan képet vágsz, mint aki 

kísértetet látott.
Leültem a földre, a kezemet a gyomromra szorítottam. Hirtelen 

hányinger fogott el. Behunytam a szememet, láttam az óceánt, sűrű, 
vörös, át-meg átszőve vékony erekkel, szürke belső szervek ugrálnak 
benne, az émelyítően édes tengerből kinyúl egy kéz, megfordul, 
visszacsusszan, nem kapcsolódik semmihez...
- Hé, öregem - hallottam egészen közelről. Kinyitottam a szememet, Hank 
állt felettem. Az arca kifejezéstelen. Hányás szagot éreztem. Lenéztem. 
Leokádtam a nadrágomat, a tornacsukámat, a kezemet.
- Jól vagy, öreg? - kérdezte Hank.
- Nem.
- Pihenj. Mindjárt elmúlik. Tisztítsd le magad. - Hátrébb lépett, el a bűztől.  
A lábamnál egy zsebkendőt hagyott.
Letörölgettem magam, közben a gyomrom ismét felkavarodott, de aztán 
valahogy megnyugodott.
- Jobban vagy? - kérdezte.
- Kicsit. - Jó.



Fütyörészni kezdett, vékonyan, a fogai között, miközben leszedett 
valamit a bringa hátsó csomagtartójáról. Gyűrött papírzacskó volt. Benne 
egy szendvics. Indián módra letelepedett a biciklije mellé, és enni kezdett. 
Bolognai mártásos hús és mustár szagát éreztem.
- Nem ebédeltem - magyarázta. - Szólj, ha rendben vagy, öcsi.

Bepakolta az egyik szendvicset, aztán folytatta a másikkal, közben a 
fákat nézte. Napsugár pászma simított végig az arcán, hunyorognia 
kellett. Egyszerre izgatottan az egyik bokor tövére mutatott. Teli szájjal 
beszélt, alig lehetett érteni. - Nézd, róka!

A gyomrom összeszorult. Azt akartam, hogy ugorjon fel, eredjen a róka 
nyomába, üldözze, kapja el, és az övén lógó késsel addig szabdalja a 
pofáját, amíg minden eltűnik róla, ami egy rókához hasonlítaná. De Hank 
nem mozdult. A róka tényleg ott volt, láttam a vörös farka végén a fehér 
foltot. Aztán az állat eltűnt.
- Klassz, mi?

A gyomrom megmozdult, aztán lenyugodott.
- A hasad rendben? - Hank figyelme megint felém fordult.

Gyengén bólintottam.
A szendvicsmaradékot visszarakta a papírzacskóba, összegyűrte, felállt, 

lesöpörte nadrágjáról a morzsákat, és a zacskót a csomagtartón lévő 
táskába tette. - Jó - mondta. - Akkor kezdjük.

A biciklijétől jobbra egy keskeny ösvény vezetett az erdőbe. Hank egy 
pillanat alatt eltűnt. Hallottam, ahogy átvág a bokrok ágai között. Távolról 
a hangja is eljutott hozzám. Először azt hittem, magában motyog, de 
ismétlődő szavai egyre tisztábban érkeztek. - Ide, emberek! - ismételte 
rekedten.

Az aljnövényzetben megszűnt a mozgás. Hank elnémult. Aztán megint 
megszólalt. - A francba! Ó, a franc essen bele! Megint áttört az erdőn, és 
felbukkant, a karjában kartondobozt tartott, és az arca vörös volt a dühtől.

Letette a dobozt a tisztás közepére. - Azt hittem elég magasra raktam. A 
harag helyét átvette a zavar. - De az egyik meglógott. Bocs. - Rám nézett.  
Az arca őszinte sajnálatot tükrözött.

Egy szót se szóltam.
- Hát - folytatta -, akkor ezzel kell beérnünk.

Figyelme most a dobozra összpontosult. Óvatosan kinyitotta a tetejét. 
Felragyogott az arca. - Hello, kisöreg! - köszönt vidáman valaminek 
odabent. Benyúlt a doboz mélyébe, és előhúzott valami kicsi, puha, barna 
dolgot.

Kutyakölyök. Sárgásbarna cocker spániel, lapátfülei a fejéhez simultak, 
óriási barna szeme csillogott. Mancsai a testéhez képest túl nagyok voltak. 
Nyelvét várakozásteljesen kinyújtotta, minden figyelmét Hanknek 
szentelte.

Hank nevetett. - Jól van fiú. Jól van. - Egyik kezével szorosan tartotta a 
kutyust, a másikkal a kabátja zsebébe nyúlt, és elővett egy kutyakekszet.  
A kölyök ráugrott, elégedett morgással két mancsa közé fogta, bekapta, és 
rágni kezdte.
- Jó fiú - mondta Hank, és a földre rakta a kutyát. A lábához dobott még 
pár kekszet. - Nem szaladsz el, igaz? Nem bizony. Szépen itt maradsz.

A kutya mélységes áhítattal nézett fel rá. Hank megint elnevette magát. 
- Jó fiú.



Aztán rám nézett. - Ketten voltak - magyarázta. - A másik nagyobb volt. 
A mancsával biztos elérte a doboz tetejét.

Mindketten a barna kutyakölyköt figyeltük. Boldogan csóválta a farkát, 
és halk morgással rágcsálta a kekszet.

Hank egyszer csak összedörzsölte a tenyerét, és azt mondta: - 
Kezdődhet az előadás.

Rámosolygott a kutyára, felemelte, és a kezembe nyomta.
Az én kezem nehéz volt, mint a kő. A kutya bizonyára megérzett 

valamit, mert vonyítani kezdett, igyekezett megszabadulni a laza 
szorításból. Hank a fejére tette a tenyerét, és lenyomta. - Hé, fiú, hé, csak 
nyugodtan. - Megint belenyúlt a zsebébe, és egy kettétört kekszet 
varázsolt elő. Az egyik felét a kutyának adta, és megdörgölte az állat fejét, 
amikor az a kekszért hajolt. A kutya nyüszített egyet, aztán játékosan 
morogni kezdett, miközben az étellel játszott.
- Nem lehet ezeket kiborítani - mondta Hank. Rávigyorgott a kutyára, és 
megvakargatta a feje búbján a laza bőrt.
- Igaz?

A kutya izgatottan nyüszített, várta a kekszet.
- Sajnálom, nincs több - mondta. Elhúzta a kezét, és a markomban hagyta 
az állatot.
- Rajta - villantotta most már rám a mosolyát.
- Nem tudom! - préseltem ki magamból. Szorosan magamhoz öleltem a 
kölyköt, felmelegítette a kezemet, de az ujjaim remegtek, attól féltem, 
hogy szétnyílnak, kiejteni a kutyát, hadd szaladjon szökött társa után az 
erdőbe.
- Bárcsak a másik kis dög ne szökött volna el - mondta bánatosan Hank. - 
Úgy sokkal könnyebb lenne. - Megvakargatta a kutya fejét, majd hátrébb 
lépett. - Sajnálom, de egyedül kell megcsinálnod.
- De képtelen vagyok rá!
- Tényleg?

És akkor megcsináltam. Megfordítottam a kölyköt, a hasa az égnek 
meredt, úgy tartottam, hogy láthassam a pofáját. A két tenyerem közé 
fogtam a kis fejét, hatalmas barna szeme figyelmesen nézett, és szorítani 
kezdtem. Az agyam volt a satu, ereje szétáradt bennem, lecsúszott a kar-
jaimba, onnan a kezembe. A kölyök egyszer levegő után kapott, aztán 
kitátotta a száját meg akart fordulni, hogy belém haraphasson, de a 
szorításom nem engedte. A szeme kitágult, a szemembe bámult, aztán 
ragyogó fény töltötte be, az élet vége, majd kihunyt a tekintete, mintha 
hályog ereszkedett volna rá, és a kutya feje félrebicsaklott a kezemben. A 
két tenyerem szinte összeért, a kutya feje kispriccelt a kezeim közül, vörös 
vérrel átitatott szőrcsomók és csontok fröccsentek szanaszét. Én csak 
szorítottam, egyre szorítottam. A két kezem már majdnem összeért, Érezni 
akartam a saját húsomat.

 A távolból valami zúgást hallottam, a zúgás egyre erősödött, már 
kürtök harsogása töltötte be a fejemet, aztán rájöttem, hogy a saját 
hangomat hallom, én üvöltöttem. Üvöltöttem, üvöltöttem, míg valakinek a 
keze be nem fogta a számat. Egy hang próbált áthatolni az üvöltésen. Ke-
zek ráztak meg, erre elengedtem a kutyát, kitártam a karomat, a szemem 
égett, mint az izzó szén. Ellöktem magamtól a kezet, és tovább ordítottam. 



A kezek ismét megragadtak. Égő szemeim megpillantották Hanket, aki 
boldogan mosolygott rám. Meg akartam érinteni az arcát, de helyette saját 
fejemet fogtam a két kezem közé. - Nem akarom! - sikítottam. - Nem 
akarom! - Aztán a földre rogytam, a kürtszó elcsendesedett, én meg 
sírtam, sírtam, és a végén elaludtam... 

A nap már lemenőben volt, mire felébredtem. Hank eltűnt. A biciklijét is 
elvitte, de előbb mindent eltakarított. A tisztás olyan makulátlanul tiszta és 
rendezett volt, minden felsöpörve, felgereblyézve, mint amikor ide értünk.

Felültem. Megnéztem a kezemet. Csak a körmöm alatt láttam egy kis 
alvadt vért. Hank engem is letisztított. A nadrágomat és az ingemet 
földdel dörgölte ki. A foltok zöme eltűnt. Ami maradt, az halvány és 
felismerhetetlen volt.

Egy fához másztam, háttal a törzsének támaszkodtam, és pár percig 
úgy maradtam. Aztán felálltam, és lassan kikerekeztem a táborból, 
átmentem a városon, vissza az otthonomba. Vacsoraidőre értem haza. A 
mamám nem kérdezte, hogy merre jártam. Megvacsoráztam, felmentem a 
szobámba, és magamra csuktam az ajtót. Belebújtam a pizsamámba, 
lefeküdtem és elaludtam.

A kölyök szemében kihunyó fényről álmodtam, és Hank várakozó, 
boldog mosolyáról.

Egész éjjel álmodtam.
Másnap reggel, amikor felébredtem, nem bújtam ki az ágyból. A 

mamám nem vette észre, mert vasárnap volt, és ő is későn kelt. Amikor 
reggelizni kellett volna, bejött a szobámba, de én azt mondtam, hogy nem 
érzem jól magam, és ágyban maradok. Egész nap feküdtem. Másnap 
kellett volna leadnom a természettudományi házi feladatomat, de én 
ágyban maradtam egész nap, a dinoszaurusz diorámát először a reggeli 
napfény világította meg, majd a déli verőfény, aztán végre megint este 
lett. Vacsora táján a mamám a szokásos aggodalmaskodó arckifejezéssel 
lépett a szobámba.
- Nem tetszel nekem - mondta. - Biztos, hogy csak megfáztál?

Bólintottam. Gyufával melegítettem a lázmérőt 38 °C-ra, szorgosan 
megittam a narancslevet és a forró csirkelevest, amit a mamám hozott. A 
Panadolt lehúztam a vécében.

Továbbra is figyelmesen nézett. - Ha holnapig nem leszel jobban, 
kihívom az orvost. Sok mostanában a mononucleosis. Ha megkapod, az 
utolsó hónapban már nem járhatsz iskolába. És Hankkel sem találkozhatsz 
egy jó pár hétig. Ezt nem akarnád, igaz?

Megráztam a fejemet.
Elővarázsolt egy újabb pohár narancslevet. - Próbálj meg pihenni. 

Később még benézek, hogy kell-e valami.
Megittam a narancslét, és úgy tettem, mint aki pihen, és a 

mononucleosison gondolkoztam. Amikor később bejött megnézni, alvást 
színleltem. Miután kiment, a plafont bámultam, amíg csak tudtam, hogy el 
ne aludjak, és amikor már nem bírtam tovább, az alvással megjöttek az ál-
mok is, és reggelig kísértettek.

Másnap nem használtam a gyufát, láztalan voltam. A mamám 
kijelentette, hogy meggyógyultam. Amikor kivitte az utolsó narancsleves 
poharat, megállt az ajtóban. - El is felejtettem, Rudy. Hank barátod 
telefonált. Azt üzeni, hogy ha holnap nem találkoztok az iskolában, délután 



beugrik hozzád. Azt mondta, idézem, valami „igazán klasszát" akar neked 
megmutatni. - Rám nézett, megcsóválta a fejét, és ahogy behúzta maga 
mögött az ajtót, azt morogta: - Azért még mindig nem tetszik a 
fizimiskád... Egész nap és egész éjjel nyitott szemmel is láttam az álmokat.

Másnap elmentem az iskolába. Hank késett, de matekórán átpasszolt 
egy cetlit. „Iskola után találkozunk?" „Igen" írtam vissza. Óra után nem 
próbált meg beszélgetni velem, és aznap már nem is láttam az iskolában.

Az utolsó csengetés után került elő, mellém lépett, mikor elindultam 
hazafelé. - Tudsz most jönni? - kérdezte.
- Nincs nálam a bicikli.

A mosoly szétterült az arcán. - Nem is lesz rá szükség.
- Szólni kell a mamámnak.
- Viccelsz? - nevetett. - Gyere már.

A megyei buszvégállomás két háztömbnyire volt. Mikor oda értünk, 
Hank leültetett az egyik padra, ő pedig a pénztárhoz lépett. Láttam, hogy 
egy halom papírpénzt húz elő a zsebéből, megszámolja, és a pultra 
csúsztatja. Kezében két jeggyel jött vissza, az egyiket nekem adta. - 
Tessék - mondta. - Retúrjegy.

Megnéztem a jegyet, egy negyven mérfölddel távolabbi város neve állt 
rajta. - Mi a...
- Bízz bennem - vigyorogta. A pad melletti nyitott szemetesre mutatott. - 
Ebbe szórd ide a könyveidet. Többé
nem lesz rá szükséged.

Megtettem, aztán felszálltunk a buszra. Az ajtók sziszegve becsukódtak, 
és a busz kigurult a pályaudvarról.

A vezető mögött ültünk, remekül lehetett mindent látni. Az út mentén 
egyre több lett a farm. Áthaladtunk néhány kisebb városon, a busz megállt 
egy poros állomáson, aztán továbbgurult. Hamarosan már csak farmok 
között vezetett az utunk.
- Egy óra tizenöt perc múlva megérkeztünk úti célunkhoz, ami mindössze 
egy tábla volt az országúton. Hank maga előtt terelt le a buszról. Mikor 
lelépett, még visszafordult a sofőrhöz. - Az utolsó busz nyolckor megy 
vissza? - A sofőr unottan biccentett. Hank mellém ugrott.

Jó két mérföldet gyalogoltunk. Meleg délután volt, ilyenkor szoktunk 
baseballozni, de ma kerekek szántotta földeken ballagtunk, imitt-amott 
levágott és halomba rakott takarmánykukorica szegélyezte az utunkat. 
Előttünk, nem túl messze magasodtak a hegyek. - A nevelőszüleimnek itt 
van a nyaralójuk - magyarázta Hank. - Kis ház, egy tó is van a közelben. - 
Elmosolyodott. - Nincsenek benne békák és halak.

Felfelé másztunk, a hegyoldalt hamarosan fenyők árnyékolták be. 
Ösvény nem volt, de Hank a nap segítségével tájékozódott, és nemsokára 
egy poros földútra érkeztünk.
- Már nincs messze - jelentette be Hank.
Negyedóra múlva tényleg egy A-alakú kis faházikó előtt álltunk, terasz 
fogta körbe. Vadonatújnak látszott. Hank megerősítésül kijelentette: - Egy 
hónappal ezelőtt készült el. A nevelőszüleim azt mondták, hogy egész 
augusztusban itt leszünk.

Felléptünk a teraszra, és Hank a zsebéből kihalászta a kulcsot. Kinyitotta 
a bejárati ajtót. Kinyitotta, és betessékelt, mint egy valódi portás.



A szobában alig volt bútor, a sarkokban még megült a fűrészpor, az 
üvegfalon beáramlott a napfény. Az A hátsó része terméskőből készült, 
aljába kandallót vágtak. Még sosem használták.
- Klassz, mi?

Körbenéztem, majd tekintetem megállapodott Hanken.
A szoba sarkában lévő egyik babzsák székbe telepedett. Kinyújtott lábát 

a bokájánál keresztbe tette. - Éhes vagy? - kérdezte. - Tegnap felhoztam 
egy kis kaját. Bolognai szószt, mustárt, kenyeret. Meg néhány kutyát.
- Nem vagyok éhes.

Vállat vont, a tarkóján összekulcsolta a kezét. - Ahogy akarod.
- Miért jöttünk ide?

Megint éreztem, hogy közeleg az émelygés, lázas meleg öntötte el a 
gyomromat, és lassan kúszott felfelé, a szemem mögé.
- Ülj le - tanácsolta Hank.
- Nem akarok.
- Biztos?

Forrongott a gyomrom. A torkomban éreztem már az epe ízét. 
Lenyeltem. Hirtelen nagyon szerettem volna leülni. Lerogytam Hankkel 
szemben a másik babzsák székbe.
- Mondd már el, hogy miért vagyunk itt, Hank?
- Mindjárt. - Kavargó gyomrom és égő szemem ködfátylán át is láttam, 
hogy szélesen rám mosolyog.
- Nem akarok itt lenni - mondtam.

Hirtelen felugrott a székből. - Azt hiszem, csinálok egy szendvicset.
- Ne...

Nehezemre esett a beszéd. A fejemben lévő óceán úgy hintáztatott, 
mint szélvihar a hajót. Tudtam, hogy mi ez az óceán, és azt akartam, hogy 
szűnjön meg; azt akartam, hogy a vértenger ne vessen hullámokat, ne 
nyúljon ki értem, hogy azután visszavonuljon, és elkeveredjen az alant 
tátogó, haldokló halakkal.

Már nem hátrált a konyha felé, lassan visszasétált a székéhez és leült.
- Jól vagy? - kérdezte. - Nem.
- Nem tudok segíteni - mondta.

Már nem mosolygott. De a mosoly helyén nem a várt maszkot láttam, a 
hosszú metszőfogú, őrült, vérszomjas gyilkos arcát. Hirtelen fáradtnak és 
öregnek látszott.
- Nem tudok segíteni rajtad, Rudy - mondta, és egy pillanatra 
megérintette a térdemet.

Valószínűleg akkor sikíthattam fel. Láttam, hogy felém hajol, aztán tűz 
töltötte be a szememet, és égetett, égette az egész fejemet. A tenger már 
nem csak bennem volt, hanem mindenütt körbeölelt. Én magam voltam a 
vér óceánja, ringása az én ringásom, és enyém volt minden halál, az 
enyém, mert az is én voltam. Én voltam maga a halál, és sikolyaim a 
körülöttem és bennem úszkáló összes halott sikolyai voltak. 
- Mit csináltál velem?! - ordítottam, és égő szemeimet kényszerítettem, 
hogy átnézzenek a tűzön, és megpillantottam Hanket, mellettem térdelt, 
és úgy bámult belém, mintha tükör lennék. - MIT CSINÁLTÁL VELEM?

Hallottam, hogy azt mondja: - Sajnálom. - Az arca olyan közel volt, hogy 
éreztem a leheletét, és akkor hátrahajtotta a fejét, felajánlotta a torkát.



Elöntött a tűz és vér, tűz és vér voltam, a torkába mélyesztettem a 
fogamat és sikoltoztam. A világ vörös lett. Véróceánomból egy újabb sikoly 
hallatszott, de ez nem az én hangom volt, és a sikoly végén, amikor 
vérhullámként beért a tengerembe, hallottam, hogy Hank sírós 
megkönnyebbüléssel azt mondja: - Köszönöm...

Alkonyatkor ébredtem fel. A ház üvegfalán át a nap halvány sugara a 
szemembe világított, haldokló fénykéve, amely belezuhan az éjszakába.

Felkeltem a padlóról. A félhomályban egy lámpa sziluettjét pillantottam 
meg. Odabotorkáltam, és felkapcsoltam.

Halvány fénye a napsugárral együtt gyenge nappali fényt varázsolt a 
szobába.

Ahol korábban feküdtem, minden véres volt. Hank feltépett torokkal 
hevert a földön. Az arca eltorzult, szétmarcangolt végtagjai szerteszét, a 
mellkasát felszakították, a belei úgy lógtak ki, mint ócska matracból a 
tömés.

Szétszaggatott nadrágja mellett megtaláltam az egyirányú jegye felét.
A kandalló mellett glédában állt a felhalmozott fa. A rézvödörből 

gyűjtést vettem, és tüzet raktam.
Amikor a lángok erőre kaptak, Hank darabjait, mintha csak fadarabok 

lennének, a tűzbe vetettem: etettem a lángokat. Bele tellett egy kis időbe, 
de a tűz elég forró volt, és a végén csak a hamu maradt. A vért felmostam. 
Aztán lezuhanyoztam, addig dörzsöltem az arcomat és a kezemet, amíg 
olyan tiszta nem lettem, mint egy csecsemő. A körmöm alatti vérrel nem 
tudtam mihez kezdeni.

 A hálószobában megtaláltam azt a váltás ruhát, amit Hank készített ki 
nekem. Még egy golfkabátot is szerzett, pont a méretemben. Tudta, hogy 
hűvös lesz, mikor kilépek a házból.

Ettem egy szendvicset, bolognai szósszal, mustárral és virslivel, aztán 
lekapcsoltam a villanyt, és elmentem. Lementem a hegyről, átvágtam a 
kukoricamezőn, ki a buszmegállóhoz. Nyolc óra volt, mire odaértem. És tíz 
perccel később a busz is befutott.

Mikor hazaértem, a mamám már halálosan ideges volt. - Te jó ég, Rudy, 
halálra aggódtam magam miattad! Hankkel voltál?

Azt mondtam, hogy nem; azt mondtam, hogy indián nyílhegyeket 
kerestem, teljesen egyedül voltam, és elfeledkeztem az időről.
- Hál istennek! Olyan rettenetes - a rendőrség ma a házukban megtalálta 
Hank nevelőszüleit. Meggyilkolták őket. Biztosak benne, hogy Hanknek 
valami köze van a dologhoz. - Úgy nézett rám, mint aki attól tart, 
fájdalmat okozhat. Mintha porcelánból lennék. - Jaj, szegény Rudy! Azt 
mondják, hogy két hónappal ezelőtt Maine-ben meggyilkolta a legjobb 
barátját és a valódi szüleit, és az óta is sorba gyilkolja az embereket. - 
Szorosan magához ölelt. - Istenem! Ugye nem tudod hol van?
- Nem.

Továbbra is átölelt. - Gyere, vacsorázni, aztán feküdj le.
- Nem vagyok éhes.
- Szegény kicsikém.

Lefeküdtem, bámultam a mennyezetet, gyakoroltam a mosolygást, és 
az álmok valódiak voltak, nem tűntek el.

Hallottam, hogy a mamám lefekszik, bementem a hálószobájába, és 
megöltem. Aztán becsomagoltam egy táskába, és elmentem.



Addig megyek, amíg megtalálom a testvéremet.

Max Allan Collins - Elvi Kérdés

Nem is emlékszem, mikor volt utoljára gondom az alvással. Talán 
Vietnamban, de ott a fegyverropogás nem hagyott aludni. Soha nem 
szenvedtem álmatlanságban. Azt hinné az ember, hogy a gyilkolás 
nyugtalan éjszakákat okoz. Az igazság azonban az, hogy aki ebben az 
üzletben utazik, azt nem különösebben zavarja a dolog.

Én sem voltam kivétel. Nem azért vonultam vissza, nem azért 
nyugdíjaztattam magam, mert furdalt a lelkiismeret. Azért vonultam 
vissza, mert azt az embert, akin keresztül szerződéseket kaptam, 
meggyilkolták - pontosabban én gyilkoltam meg, de ez egy másik történet 
-, és elég pénzt tettem félre ahhoz, hogy munka nélkül is kényelmesen 
éljek. Hát ezt is tettem.

Az A-alakú ház a Paradise Lake-nél eléggé távol volt ahhoz, hogy 
magam legyek, viszont elég közel Laké Genevához, hogy embereket 
lássak, ha ahhoz volt kedvem, ami ritkán fordult elő velem, kivéve, ha le 
akartam fektetni valakit. Én is ember vagyok.

Volt a közelben egy étterem is, Wilma's Welcome Inn volt a neve, 
málladozó, kétszintes épület, egy benzinkúttal, egy közepes motellel és 
egy vegyesbolttal egybeépítve. Eljátszadoztam a gondolattal, hogy 
megveszem, Wilma halála óta lassan hullott darabjaira; az utóbbi időben 
kicsit unatkoztam, és szükségem volt valami tevékenységre. Mielőtt 
gyilkolással kerestem volna a kenyerem, egy garázsban voltam szerelő, 
úgyhogy a benzinkút rész nagyon vonzott.

Mindenesetre belém ette magát az unalom, és az elmúlt pár éjszakán 
nehezen aludtam el. Egész éjjel fent voltam, a műholdas adásokat néztem 
a tévében, papírkötésű westerneket olvastam; aztán másnap alig vonszol-
tam magam, délután elszunyókáltam, épp annyi időre, hogy aztán 
baszhattam az éjszakai nyugodalmat.

Kezdett idegesítő lenni.
A negyedik szar éjszaka után, hajnali fél négykor arra gondoltam, hogy 

biztos a kaja a megoldás. Megtöltöm a bendőmet egy csomó gyorskajával, 
a vér a fejemből leszalad a gyomromba, és végre sikerül az a rohadt alvás. 
Azért nem próbálkoztam ezzel korábban, mert amióta abbahagytam a 
melót, meg tél is volt, kicsit felszedtem magamra.

Nyáron minden nap úsztam a tóban, tornásztam és sokat gyalogoltam.  
De télen hagytam, hadd nőjön a szakállam meg a hasam körfogata. Télen 
kövér és lusta voltam, és most még a kibaszott álmatlanság is gyötört.

A konyhaszekrény tök üres volt, úgyhogy magamra kaptam a termál 
dzsekimet, és elindultam a Welcome Innbe. Ilyenkor már csak a 
vegyesbolt volt nyitva, no meg az egyik önkiszolgáló benzintöltő.

Az eladó, nagytestű barna csaj, Cindy, a szomszédos Twin Lakesből 
érkezett. Húsz év körüli lehetett, egy kicsit morcos, de egész éjjel 
dolgozott, úgyhogy ki hibáztathatta?
- Mr. Ryan - köszönt unottan, mikor beléptem, és az ajtó felett megszólalt 
a csengő.
- Cindy - feleltem egy biccentéssel, és lassan körbejártam a helyiséget. 
Három keskeny folyosó párhuzamosan az épület elejével. A rágcsálnivaló 



közül egyik sem volt valami vonzó - chips, ropi, keksz, Twinkies és egyéb 
előre csomagolt nyalánkságok - a mélyhűtőben zömmel fagylalt-szendvics 
és pálcikás jégkrém. Ebben az időben, ez tiszta vicc.

Éppen egy doboz Chef Boyardee féle lasagnát vizslattam azzal az 
elmélyültséggel, ahogy az ember azt a kocsit nézegeti, amit épp meg 
akarna venni, amikor az ajtó feletti csengő megint megszólalt. Felnéztem - 
nagydarab ember lépett be - akkora állat, hogy mellette Cindy töré-
kenynek tűnt. Az arca himlőhelyes, fekete keretes szemüvege azonnal 
bepárásodott, amikor belépett az üzletbe.

Drága nagykabátot viselt - homokszínű teveszőr kabát, egy évi 
fizetésedet kiadhattad érte, és még utána is maradt tartozásod. A cipője 
fényes, városi boxos, alig látszott rajta a hó meg a jég nyoma. Háry 
hogyishívják volt a neve, és Chicagóból érkezett. Ismertem őt, még a 
másik életemből.

Hátat fordítottam neki. Ha meglátott, meg kell, hogy öljem, és igaz, 
hogy unatkoztam, de azért ennyire mégsem.

Nyilvánvaló volt, hogy Harry Hogyishívják a chipses pulthoz fog menni; a 
sütis részleget is szemügyre veszi. Megkockáztattam egy pillantást, és 
megkönnyebbülten láttam, hogy alig két perccel az után, hogy belépett, 
karján a sok szarral már a kasszánál állt.
- Bocsánat, kisasszony - mondta Harry Hogyishívják, és Cindy elé pakolta 
a csomagokat. Orrhangja volt, magas, furcsán gyerekes ahhoz képest, 
hogy mekkora egy darab volt. - Megmondaná, merre találok 
törlőkendőket?
- A Kotexre gondol?
- Bármi jó lesz.
- A tisztálkodási holmik ott vannak.

Mit mondjak, ez fura volt. Azt is elárulom, miért. Harry Hogyishívjákkal 
úgy tíz évvel ezelőtt találkoztam, amikor az Outfit fiúknak dolgoztam. Azt 
azért jó ha tudják, hogy sosem tartoztam a maffiához, szigorúan 
szabadúszó voltam, de az ő pénzük volt olyan jó, mint bárki másé. Hogy 
mi volt a meló? Nem érdekes. De Harry és a társa, Louis voltak azok a 
helybéli gyerekek, akik elbasztak valamit, miattuk vált szükségessé egy 
külsős jelenléte. Harry és Louis nem voltak velem valami nagyon 
barátságosak. Az az igazság, hogy megfenyegettek. Mikor elvégeztem a 
melót, a szállodai szobámban a szart is kiverték belőlem, mert rossz fényt 
vetettem rájuk.

 Soha nem álltam rajtuk bosszút. Persze olykor, ha nekem is úgy tetszik, 
no meg megéri, és biztos nyerő vagyok, előfordulhat ez is. De Harry és 
Louis csak megpiszkáltak egy kicsit, véresre maszatolták az orrom, ennyi. 
Csak vissza akarták nyerni az önbecsülésüket. Nem nagy ügy. Hagytam a 
francba.

Furcsálltam, hogy Harry Hogyishívják az éjszaka közepén egy isten háta 
mögötti éjjel-nappal nyitva tartó boltban Kotexet vásárol. Harry és Louis 
ugyanis melegek. A bűnözés királynői. Maffiózók, akik párban dolgoznak, 
és párban dugnak.

Eszemben sincs kritizálni. Mindenki törődjön a maga dolgával. A magam 
részéről inkább levágnám a tökömet, hogysem egy olyan visszataszító, 
kövér köcsög hátuljába nyomjam, mint Harry. De ez csak a 
magánvéleményem.



Ami engem illet, természettől fogva kíváncsi vagyok. Nem ütöm bele 
mindenbe az orromat, még csak nem is szaglászom. De ha egy köcsög 
Kotexet vásárol, muszáj megtudnom, hogy miért teszi.
- Bocsánat - mondta Harry Hogyishívják, amikor elhúzott mellettem.

Nem látta az arcomat - bár amúgy sem valószínű, hogy megismert 
volna. Tíz évvel, a szakállal és tíz kilóval később nem voltam olyan 
könnyen kiszúrható, mint Harry, aki alig változott valamit.

Harry, miután beszerezte a sütiket, chipseket és a Kotexet, most tejet, 
dobozos makarónit, sajtot és egyéb szükségleti cikkeket gyűjtött be. 
Vásárolt. Bespájzolt.

És most már tudtam, miben utazik.
Mogorván biccentettem Cindynek, aki nyugodt megvetéssel leeresztette 

a szemhéját, ez volt a köszönés. Kimentem a kocsimhoz. Ezt a kék, sportos 
Mazdát nemrégiben vásároltam. Most jobban örültem volna, ha valami 
hagyományosabb négykerekűm van, valami, ami kevésbé gyanús, de nem 
volt mit tenni. Beültem a kocsiba/és mélyen lecsúsztam az ülésen. Nem 
gyújtottam be a motort. Csak ültem a hideg kocsiban, a hideg éjszakában, 
és vártam. 

Harry Hogyishívják két karja tele volt cuccokkal, mikor kijött a boltból. 
Gondolom a csomagok között ott volt a Kotex is. Mindent bepakolt egy 
bérelt, barna Ford anyós-ülésére. Louis nem várta. Harry egyedül volt.

Ami még inkább megalapozta a gyanúmat.
Megvártam, míg ráfordult az országútra, és eltűnt a kanyarban; akkor 

beindítottam a Mazdámat és utána kúsztam. Balra fordult, Twin Lakes és 
Laké Geneva irányába. Ennek volt is értelme, ámbár biztos voltam benne, 
hogy egyik helyen sem fog megállni. Úgy számoltam, hogy valahol a kies 
vadonban húzták meg magukat.

Az a legtökéletesebb hely.
Csakhogy Harry nem használ Kotexet.
Befordult egy mellékútra, ami a sűrű erdőn keresztül vezetett Paradaise 

Lake-be. Jó. Nagyon nagyon jó.
Követtem. Egy mérfölddel később befordult egy farmház kavicsos 

bekötőútjára, és lámpa nélkül behajtott. A bekötőút elejénél lelassítottam, 
és láttam, hogy Harry féklámpái elhalványulnak.

Ismertem azt a házat az út végénél. Csak egy ház volt ott, és a tulaj 
kizárólag nyáron használta. Háry vagy bérlő, vagy illetéktelen behatoló.

Megfordultam, és hazamentem. A Mazdát a veranda mellett hagytam, 
felmentem a lépcsőkön, és beléptem az A-házamba. A kilenc milliméterest 
az éjjeliszekrény fiókjában tartottam. Hónapok óta nem használtam - 
jesszus, lehet már egy éve is. De rendszeresen megtisztítottam és 
beolajoztam. Megteszi.

És megteszi a fekete garbó, fekete farmer, fekete bombázó dzseki ezen 
a fekete, holdtalan éjjelen. Egy 38-as revolvert csúsztattam a dzseki jobb 
oldali zsebébe, és vadászkést az övembe. A kés borotvaéles és tűhegyes 
volt. Az egyik ostoba nindzsa újság hátlapján található hirdetés alapján 
rendeltem meg. Az újság a vásárlási kuponokon kívül semmit sem ért.

A tó partján sétáltam végig, edzőcipőm alatt megcsikordult a havas, 
jeges, nedves avarral telehintett kavics. Egyedül csak a csillagok halvány 
fénye világított, maroknyi gyémánt a fekete bársonyon. A befagyott tó 
feketeségét csak érezni, látni nem lehetett. Köröskörül a fák, ha lehet, 



még sötétebbek voltak. Az utamba eső néhány faház és nyaraló üres volt. 
Én aközé a maroknyi Pradaise Lake-i rezidens közé tartoztam, aki egész 
éven át itt lakott.

Az egyik nyaralóban viszont égtek a lámpák. Nem sok lámpa, de azért 
mégis. És a kéményéből füst kanyargott a magasba.

Kicsi ház volt, a hagyományos, rönkfából épített változat, mint Abe 
Lincoln és a palacsinta-szirup. Csak a tányérantenna tette korszerűvé. 
Feltehetőleg két hálószoba, egy nappali, főzőfülke és egy vagy két 
fürdőszoba. Csak egy kocsi parkolt előtte - egy barna bérelt Ford.

Óvatosan lépkedtem. Lábujjhegyen jártam, így kevésbé csikorgott a 
kavics a lépteim nyomán. Kezemben a puskával nagy körültekintéssel 
közeledtem. Bekukucskáltam a jobb első ablakon.

Harry Hogyishívják a kanapén ült, szószos chipszet evett, ettől 
narancssárga bajszot sikerült kerítenie magának. A lábát feltette a 
dohányzóasztalra. Mellette a kanapén még több étel és két lefűrészelt 
csövű puska hevert. Színes hawaii inget viselt; tényleg úgy nézett ki, mint 
akit kínai kajával hánytak le.

Louis idegesen görnyedt mellette. Alacsony, vékony, kopasz, róka-képű 
alak. Farmert, fekete inget és fehér nyakkendőt viselt. Nem tudtam 
eldönteni, hogy divatosra vagy gengszteresre akarta-e venni a figurát, bár 
az igazat megvallva, nem is igen érdekelt.

A két pasasban csak annyi volt a közös vonás, hogy mind a kettejüknek 
ragyás volt az arca, és hogy a másik gusztustalan testére vágytak.

És szemlátomást egyiküknek sem volt szüksége tisztasági törlőkendőre, 
ámbár Harry Hogyishívjáknak amúgy nem ártott volna. Jézusom.

Lekuporodtam az ablak alá, és azon merengtem, hogy mi evett engem 
ide. Unalom. Kíváncsiság. Vállat vontam. Itt az ideje, hogy megvizsgáljam 
a többi ablakot is. 

Mert az biztos, hogy valakit fogva tartanak. Ezért dekkolnak itt a vadon 
közepén. Ezért vásároltak be a semmi és az éjszaka közepén egy éjjel-
nappal nyitva tartó boltban. Ezért kellett nekik a Kotex. Ez az, amit 
ösztönösen és azonnal kiszúrtam a Welcome Innben.

A hátsó ablak mögött láttam meg a lányt. Nem volt rajta semmi, kivéve 
a fehér bugyiját. Az ágy szélén ült és sírt. Fekete hajú, krémszínű, alig 
húsz éves gyönyörűség.

Az egyértelmű, hogy Harryt és Louist szexuálisan nem érdekelte a lány. 
Azért volt meztelen, hogy ne tudjon megszökni. Az ágyon rengeteg takaró 
volt, és eddig valószínűleg ezek alatt feküdt, de most valamiért felkelt és 
sírt. Éppen most.

Álltam a sötétben, a sötét ruhámban, puskával a kezemben, a ház 
falának támaszkodtam és mosolyogtam. Amikor felfegyverkezve kijöttem 
az éjszakába, nem számítottam arra, hogy valakit meg kell szöktetnem. 
Attól hogy homokosok, Harry és Louis még veszedelmes emberek.  
Amennyiben álmatlan éjszakáimon kíváncsiságomat akarom kielégíteni, és 
unalmamat avval akarom elűzni, hogy beleütöm az orromat a dolgaikba, 
akkor okosabb, ha felkészülök arra is, hogy az izgalomnak ára van.

Az igazi ok persze az volt, hogy felismertem ezt a lány. Akárcsak Harry, 
hideg estéken és is sok-sok órát töltöttem a képernyőre meredve. Ott 
láttam a csajt. Képernyőn.



Nem, nem színésznő volt - hanem örökösnő. Egy chicagói média-
mágnás lánya, ha megmondanám a nevét, rögtön tudnád, kiről van szó. A 
pasas egy vagyont örökölt, és ügyes lavírozással még több vagyonra tett 
szert, és az övé lett az a műholdas csatorna, amelyre mostanság elég 
sokszor pazarlom a szemem világát. A Szeles Város válasza Ted 
Turnernek, van benne minden, nők is és sport is.

A lány kicsit vad volt - gyakorta lehetett látni a rock sztárok 
társaságában (csillagot tetováltatott - nem Mick Jaggert, hanem egy 
csillag csillagot - bal mellére, láttam az ablakból). Most épp a Betty Ford 
klinika végzőse volt. Persze ettől függetlenül mindenki azt mondta, hogy 
az apja szeme fénye, még ha a fény néha kicsit homályos és kicsit 
megtört.

Szóval Harry és Louis a fogások fogását csípte meg. Ez világos. Most 
már csak az a kérdés, hogy a saját ötletük volt, vagy valamelyik maffiózó 
megbízásából dolgoztak.

Üldögéltem a hidegben és a sötétben, és végül arra a következtetésre 
jutottam, hogy tökmindegy, ki vagy mi áll a buli mögött. Két lehetőségem 
volt: hazamehetek, és megpróbálhatok (valószínűleg sikertelenül) elaludni; 
vagy kiszabadítom ezt a kicsit szennyes, bajba jutott hölgyet.

Miért ne? Úgysincs jobb dolgom.
A bejárati ajtóhoz mentem, és bekopogtattam.
Semmi.
A francba. Tudtam, hogy ott vannak, hát megint kopogtattam.
Louis résnyire nyitotta az ajtót, kilesett, és megkérdezte: - Mi van? - Én 

meg a két szeme közé lőttem.
Éles, magas sikoly hallatszott - nem Louis volt, neki erre nem maradt 

ideje -, hanem a szomszédos szobában a lány, aki, gondolhatják, alaposan 
betojt, mikor meghallotta a lövést.

Nem törődtem vele. Belöktem az ajtót, nem volt rajta belső lánc vagy 
ilyesmi, átléptem Louison, és a kilenc milliméterest Harryra fogtam.  
Narancssárgával keretezett szája tágra nyílt a meglepetéstől, a szószos 
chips a földre esett, pont úgy, ahogy Louis.
- Ne tedd, Harry - figyelmeztettem.

A fekete keretes szemüveg mögött résnyire szűkült szemén láttam, 
hogy a kanapén heverő lefűrészelt csövű puska járt a fejében.
- Ki a franc...

Lassan átballagtam a rusztikus nappalin a kanapéig. A háttérben egy 
régi, színezett filmet vetített a fogoly papájának szupercsatornája. Bal 
kézzel felvettem a kanapéról a puskát, és a hónom alá csaptam.
- Hello, Harry, rég találkoztunk.

Narancssárga, maszatos szája lassan mozogni kezdett, pislogott, majd 
megszólalt: - Quarry?

Ő ezen a néven ismert.
- A lány te ötleted volt, vagy a fiúknak dolgozol?
- Mi... mi pár éve visszavonultunk. Istenem! Megölted Louist! Louis! 
Megölted Louist!
- Egén. Es mibe akartátok betenni a lány testét?
- Mi?



- Hiszen meglátott titeket. Nyilvánvaló, hogy megölitek, ha már 
megkaptátok a pénzt. Szóval, mi volt a terv?

Harry végre letörölte a narancssárga szószt a szájáról. - A szekrényben 
van egy tekercs nylon. Abba tekertük volna, és valamelyik szakadékba 
akartuk dobni.
- Értem. Akkor talán csavard be Louist a műanyagba, jó?

Harry ragyás képén legurult az első könnycsepp. Fogalmam sem volt 
róla, hogy Louist vagy magát siratja, esetleg mindkettőjüket, de annyira 
nem érdekelt, hogy megkérdezzem tőle.
- Rendben - mondta kásás hangon.

Néztem, ahogy betekeri társát a műanyag fóliába. Celluxszal 
leragasztotta, hogy ne bomoljon ki. Sírt közben, de megcsinálta. Hawaii 
inge véres lett, igaz, a foltok nem nagyon látszottak.
- Most pedig rakj rendet. Gyerünk. Mindent megtalálsz a konyhában.

Harry kötelességtudóan kivonult a konyhába, hozott egy vödör meleg 
vizet, felmosórongyot. Letérdelt, és feltörölte a vért ós a szétkenődött 
agyvelőt. Már nem sírt. Lassan de nyugodtan mozgott. Hatalmas zombi, 
csicsás ingben.
- Tedd a rongyokat Louis zsákjába, légy szíves. Köszönöm.

Harry engedelmeskedett, majd magasra tartott kézzel nehézkesen 
felállt. - Gondolom most én következem, mi?
- Lehet, hogy elengedlek, Harry, személy szerint nincs veled semmi 
bajom.
- Nem... nem úgy emlékszem.

Elnevettem magam. - Jól van, hát egyszer rám másztatok, lányok. 
Gondolod, hogy ilyen apróság miatt megölök valakit? Hát milyen 
embernek tartasz te engem, Harry.

 Harrynak volt annyi esze, hogy ne válaszoljon.
- Gyere velem - mondtam, és a kilencmilliméteres csövével megböktem 
Harry halántékát. A hálószoba ajtajához irányítottam.
- Nyisd ki - mondtam.
Kinyitotta.
Bementünk. Elsőnek Harry.

A lány a takarók alá bújt, a lepedőkkel együtt egészen magasra húzta a 
lepleket, részben illogikus szeméremérzetből, részben teljesen jogos 
félelméből.

Az arcán zavar, kezdődő remény és megkönnyebbülés keveredett, 
amikor megpillantott.
- A soványabbra már volt gondom - mondtam. - Most
viszont Harryval sétálni megyünk. Maga itt marad. Visszaviszem a 
papájához.

A zavarodottsága ugyan nem múlt el, de szélesen elmosolyodott. Mint 
egy gyerek karácsony reggel, amikor megpillantja az ajándékokat. Az én 
ajándékom az volt, hogy derekáig leengedte maga előtt a takarókat.
- Ne feledje - intettem -, maradjon itt.
Kikísértem Harryt, és becsuktam magam mögött a hálószoba ajtaját.
- Hol vannak a ruhái? - kérdeztem.

A szekrény felé intett. Ahonnan a műanyag zsákot vette elő.
- Jó - mondtam. - Akkor menjünk sétálni. Csak te, én, meg Louis.



- Loo... Louis.
- Azt hiszem segítened kell neki.

Harry úgy tartotta karjaiban a műanyagba csavart Louist, mint egy 
másodrangú filmbéli szörny a hősnőt. A műanyag vérfoltos volt, de csak 
belülről. Harry úgy nézett ki, mint aki megint mindjárt sírva fakad.

A lefűrészelt csövű puska még mindig a hónom alatt volt, szóval kicsit 
nehezen nyitottam ki a bejárati ajtót, de azért sikerült.
- Ki a tóhoz - mondtam.

Harry rám nézett, a szemüveg mögött tekintete fáradt volt, amikor 
rólam a karjaiban tartott csomagra pillantott, aztán megint rám.
- A tengeren temetjük el Louist - magyaráztam. - Mi?
- Csak menj, oké, Harry. Csak menj.

Ment. Én meg mögötte. A kilencmilliméteres az egyik kezemben, a 
lefűrészelt csövű puska a másikban. Harry a csicsás ingében enyhén 
nevetséges látványt nyújtott, de túl elfoglalt voltam ahhoz, hogy 
szórakozzam rajta. A lábunk alatt megreccsent a jég. Attól azért nem 
kellett tartanunk, hogy beszakad alattunk. Jó keményre fagyott. A gye-
rekek itt szoktak korcsolyázni. Persze nem most.

Sokáig gyalogoltunk. Nem beszélgettünk. Félúton megállítottam. Csak a 
fekete, csillagos ég látott minket.
- Tedd le, Harry - mondtam. A kilencmilliméteres a derekamon volt. A 
lefűrészelt puskát fogtam rá.

Óvatosan letette a terhét. Bánatosan nézett a műanyag zsákra, mint 
egy búsuló medve, aki a csapdában talál rá az élelmére.

A puska mindkét csövét elsütöttem. Hangos dörrenéssel verte fel az 
éjszaka csendjét, visszhangzott a befagyott tó fölött, szétáradt a 
világegyetemben.

Harry döbbenten bámult rám.
- Mi a francos...
- Bugyoláld ki Louist, és lökd be - mondtam. A jégen tátongó lyuk mellett 
álltam. - Attól tartok, a műanyag fennmarad a felszínen.

A nagydarab alak rémülten engedelmeskedett. Louis belecsúszott a 
lékbe, és eltűnt a nedves semmibe. Lemerült, mint a balta nyele.
- Ez szép volt - mondtam elismerően.
- Édes istenem - sóhajtotta.
- Most te jössz - mondtam.
- Mi?

Elővettem a .9 milliméterest.
- Ugorj - mondtam. - Jó a víz.
- Baszd meg.

 Gyorsan mellé léptem, és egy mozdulattal belöktem a benga állatját. 
Veszettül csapkodott, lefröcskölt a jeges vízzel, én meg a fejébe 
eresztettem hat golyót. Úgy repedt szét, mint a rohadt dinnye.

Aztán eltűnt.
Semmi nem maradt, csak a lyuk a jégen, és a lékben fokozódó véres víz. 

Az meg majd eloszlik.
Összeszedtem a fegyvereket, a műanyag fóliát. Miközben 

visszasétáltam a házhoz, gondosan összehajtogattam.



Tudtam, hogy óvatlanul viselkedtem. Nem szabad olyan embereket 
meggyilkolni, akik ugyanannak a nyamvadt tónak a partján laknak, ahol 
én. De tél volt, a tetemeket hosszú ideig nem fogják megtalálni, ha 
egyáltalán megtalálják őket. Egyébként is, a maffia már akkor is itt rejtette 
el a hullákat, amikor Capone még csak(taknyos utcakölyök volt. Nagyon 
kicsi az esélye, hogy rám verik a balhét.

De akkor is kockáztattam. És arra gondoltam, hogy cserébe járna 
nekem valami azon kívül, hogy jól eltöltöttem egy álmatlan éjszakát.

A szekrényből kivettem a lány ruháit, és odaadtam neki. Heavy-metal 
trikó, divattervező kreálta farmer és Reeboks cipő.
- Megölte őket? - kérdezte visszafojtott lélegzettel, sötét szeme 
ragyogott. A ruháit az ölében tartotta.
- Lényegtelen. Öltözzön föl.
- Maga egyszerűen fantasztikus. Kibaszottul fantasztikus.
- Tudom. Mindenki ezt mondja. Öltözzön föl. Felöltözött, én meg néztem. 
Kétségtelenül gusztusos darab volt. A nézése pedig kétségtelenül arról 
tanúskodott, hogy nagyon hálás.
- Mit tehetek magáért? - kérdezte csípőre tett kézzel.
- Semmit - mondtam. - Maga most meglehetősen kimerült.
Ettől elnevette magát. - Viharban minden kikötő megfelelő, nem?
- Talán később - mondtam, és mosolyogtam. Nagyon
olyannak nézett ki, mint aki megcsíphette az AIDS-t. Lehet, hogy óvatlan 
vagyok, de ennyire azért nem.

Beraktam a kocsimba. Még nem döntöttem el, mit csináljak a barna 
bérelt Forddal. De ezzel majd később foglalkozom. Most az a legfontosabb, 
hogy a lányt elvigyem egy motelbe.

A kocsiban elaludt. Ezért irigyeltem. Amikor elértük Illinois határán a 
motelt, felébresztettem.

Már bejelentkeztem. Bekísértem a lepusztult kis szobába, a padlója 
csupasz volt, viszont két franciaágyat helyeztek el benne. Leült az egyik 
ágy szélére, és nagyot ásított.
- És most? - kérdezte. - Kéri a jutalmat?
- Az a helyzet, hogy igen - mondtam, és mellé ültem. - Mi az apja száma?
- Hé, arra később is ráérünk.
- Mindent a maga idején - figyelmeztettem, ő pedig az ágy melletti 
asztalkán található noteszlapra felírta az apja számát.

Hallottam, hogy kicseng a készülék, és egy férfihang szólt bele: - Halló?
Átadtam a kagylót. - Legyen benne biztos, hogy az apja, és mondja meg 

neki, hogy jól van.
- Apu? - kérdezte. Elmosolyodott, és grimaszolt. - Jól
vagyok. Igen. Jól... az a pasas, akit küldtél... mi?

Letakarta a kagylót, és zavarodottan rám nézett. - Azt mondja, nem 
küldött senkit.

Elvettem a készüléket. - Jó estét, uram. A lánya velem van. Ahogy 
hallhatta, nincs semmi baja. Szedjen össze százezer jelöletlen dollárt, 
tízesekben, húszasokban és ötvenesekben, de ne egymás utáni 
sorszámmal, és várjon a következő hívásra.

Letettem.
A lány kikerekedett szemmel és eltátott szájjal bámult.



- Nem ölöm meg - mondtam. Csak egy kis pénzt akarok.
- Szemétláda!

Beragasztottam a száját, a háta mögött összekötöztem a csuklóját, a 
bokáit is, és átmentem a másik ágyra. A kilencmilliméteres az övemben 
maradt.

És úgy aludtam, mint a bunda.

Rex Miller - December Kisasszony

(Jack Eichord jellemrajza)

Eichord tarkójába belenyilallt a fájdalom, eltartotta a fülétől a gyilkos 
telefont, lassan előre-hátra mozgatta a fejét, igyekezett megszabadulni a 
csikorgó hangtól, aztán hopp, és megint figyelt, de a feje veszedelmes 
szögben konyult jobbra. Teljesen hétköznapi kommunikációs eszköznek 
tűnt, ám valójában az íróasztalán lévő műanyagba csomagolt elektronikus 
rettenet, Alexander Bell halálos sugárzása volt. Tökéletesen biztos volt 
benne, hogy az AT&T csakis azért használta ezt az eszközt, hogy eljuttassa 
hozzá fájdalmas végzetét. Gyilkos volt a telefonja, és gyilkos volt a 
másnapossága.
- Halló - a bal fülébe, élesen.
- Halló. Kuehl felügyelő?
- Igen.
 Felügyelő, itt Jack Eichord beszél, Buckheadből. Nem ismerjük egymást, a 
Major Crimes Task Force különleges ügynöke vagyok. - Eichord szünetet 
tartott.
- Igen? - hangzott kurtán a vonal másik végén - ki a francot érdekel?
- Épp most beszéltem Diane Hamesszel az állami főügyész irodájából. Ő 
tanácsolta, hogy a McLaughlin esettel kapcsolatban önhöz forduljak.
- Mit mondott, hogy hívják? Nem értettem a nevét.
- Jack Eichord.
- És McTuffal dolgozik Washingtonban? - legalább a részleg kódnevét 
ismerte.
- Ööö... nem egészen, uram. A részlegnek dolgozom, de a munkahelyem 
a Buckhead körzet gyilkossági csoportja.

A vonal másik végén a mogorva hang most mutatta először az 
érdeklődés valami halvány jelét. - Maga az, aki elkapta azt a 
hogyishívjákot Chicagóban? Magáé volt a Magányos Szívek eset?
- Igen - felelte Eichord. - így van.
- Nem tudtam, hogy ejtik a nevét. Icord. Nemrégiben olvastam magáról. - 
A hang mosolygott.
- Óh! - mondta Eichord enyhe önbecsmérléssel a hangjában.
- A VÉGREHAJTÓ HATALOM. A pokolba is, Mr. Eichord, ön híres ember.
- Ugyan, tudja, milyen a sajtó, ha ráharap egy témára - szerénykedett 
Eichord. Az újság az aktatáskájában volt. Többször is elmosolyodott, mikor 
elolvasta a cikket. MEGÁLLÍTOTTA A HALÁLOS RINOCÉROSZT Szenzáció 
hajhász és meglehetősen pontatlan beszámoló arról, hogy milyen szerepet 
játszott Eichord a történelem leg-hírhedtebb tömeggyilkosának kézre 
kerítésében. - Ezek...



- Eegen. Amint hallom, Chicagóban azt hiszik, hogy maga képes a vízen 
járni.
- Hát... tudja, ha az ember belekeveredik egy ilyen ügybe, és még sokat 
is írnak róla, egyszerre csak azon veszi észre magát, hogy az egészet 
aránytalanul felfújják. - Soha nem tudta, hogyan kell ilyenkor fogalmaznia. 
Ahogy mondani szokták, „felvette a tévés kalapját".
- Hallotta, hogy az az alak nálunk is járt? Mount Vernonban meggyilkolt 
egy pasit, és ellopta a kocsiját, és... - és ezzel a felügyelő mesélni kezdett 
egy nyomozásról, ami már ősrégi történetnek számított, Eichord minden 
mozzanatát ismerte. Ám annál sokkal bölcsebb volt, hogysem 
félbeszakítsa a másikat. A másnaposság és a fülére szorított gyilkos 
szerszám satuba fogta a fejét, miközben egy illinoisi kisváros rendőr 
felügyelőjének unalmas, hangos és fémes csengésű hangja betöltötte a 
bal fülét. Kuehl felügyelő hangja olyan volt, mint egy Black and Deckeré.

Néhány megfelelő helyen és időben benyögött „ühüm" és „aha" után 
eltartotta a fülétől a kagylót, és megpróbálta az izomrángást az uralma alá 
hajtani. Űzzük ki a gonoszt. Végül a felügyelő kénytelen volt levegőt venni, 
és Jack magához ragadhatta a szót.
- Tudja, van most egy ügyem, amiben tényleg a segítségemre lehetne.
- És hogyan? - Azt hittem, már sose fogod megkérdezni!
- Diane Haines azt mondta, hogy maguk elfogatási parancsot adtak ki 
Brad McLaughlin ellen, mert kisgyerekeket csábított a kocsijába, és a 
többi, és a többi. Esetleg el tudná mondani a részleteket?
- Maga a gyilkosságiaktól van. Mit akar tudni róla? Egyiket sem akarta 
megölni.
- Ezt tudom. De van egy ügyem, ami sok hasonlóságot mutat 
McLaughinnal. Szóval ha bármit tud mondani arról hogyan dolgozott a 
pasas, azzal nagyon sokat segítene nekem.
- Meglep, hogy maga is hallott az ügyről. Nincs benne semmi szokatlan. 
Egyszerű rutin eset.
- Mégis, nagyon megköszönném, ha tudna valamit mondani róla.
- Négyszer próbált meg elcsábítani kiskorúakat. Két hétéves, egy nyolc 
meg egy kilenc éves gyerekekről van szó. Kislányokról. Ő maga fehér, 
harminchárom éves, nős, van egy kétéves kisfiúk. Teljesen hétköznapi 
külsejű fazon. Ügynök. Körülbelül minden második héten üzleti ügyben 
átutazik a környékünkön. Megpróbálja a kocsijába csábítani a gyerekeket. 
Negyedik alkalommal tetten értük.

Az egykori Cook-megyei zsaru, most kisvárosi rendőrfelügyelő, most 
már elejétől a végégig mindent el akart mesélni Eichordnak erről a 
harminchárom éves, majdnem gyerek-molesztálóról. Gyógyszerügynök, a 
házassága romokban, férfiasságában fenyegeti a szerinte egyre verseny-
központibb külvilág, ezért inkább kilép belőle. A házassága csak névleges, 
gyakorlatilag cölibátusban él, és elkezdi közelről nézegetni a gyerkőcöket.  
Szerencsére se tehetsége, se tapasztalata nincs benne. A kislányoknak 
több az esze, mint neki, és egyik sem nyúl a maroknyi pénzért, amit úgy 
kínál nekik, mintha cukorka lenne.
- Százezer dolláros óvadékot szabtunk ki rá – folytatta a felügyelő. - 
Büntetlen előéletű. Többet nem tudok mondani. Ellenőriztük a 



munkahelyét, és azokat a helységeket, amelyeket meglátogathatott. 
Ennyi.

Váltottak még pár szót, majd Jack megköszönte a segítséget, és letette 
a kagylót. Egy A-4es notesz sárga lapján áthúzta az ILLINOISI 
MOLESZTÁLÁS? feliratot, és épp írni kezdett valamit, amikor az apró 
cellában elhalványult a fény, mintha egy hatalmas felhő vonult volna át a 
nap előtt. A testes jövevény megszólalt.
- Akarsz valamit enni?
- Kösz - válaszolta mosolytalan fejrázással Dana Tuny-nak, a Chink és 
Chunk néven ismert nyomozó páros kövérebb tagjának.
- Nagy kár - mondta a masszív, pocakos gyilkossági nyomozó, és a 
középső oldalnál kinyitotta a kezében lévő újságot. Megmutatta 
Eichordnak. Dukkózva, nem dukkózva... eszméletlenül jól nézett ki.
- Atyám! - mondta mély átéléssel Eichord.
- Elcsöppent tőle a nyálad, mi?
- Az elcsöppenésről jut eszembe, mi lett Lorraine barátunkkal?
- Másodfokon bűnösnek vallotta magát, és nem fogod elhinni, nem volt 
elég annak a mafla bírónak, akit odacsüccsentettek a székre. - Kicsit 
közelebb lépett, és a hirtelen kiszabadult éles fénynyaláb felkavarta 
Eichord macskajaját.
- Ki volt a bíró? Horndbeck?
- Nem. A másik. - Tuny a Buckheadi Kerületi Bíróságon volt tanúskodni. - 
Néhai Kanos Hornsbeck bíró úr, a kiváló lószar elnökölt. Egy óra tíz perces 
késéssel keringőzött be, természetesen. Aztán ő, Jonesy és a védő valami 
Jewstein vagy Blustein nevű horgas orrú, szóval ezek hárman 
hátramennek, és megbeszélik, hogy a csaj másodfokon bűnösnek vallja 
magát. Jonesy lealkussza, és a Kanos önvédelmet emleget. Motyorognak 
egy darabig. Aztán kijönnek, és elbasszák az egész délelőttömet, közben 
meg az a köcsög ott vigyorog, viccelődik, és vakargatja magát a ruhája 
alatt. Ha tudták, hogy elengedik - vinnyogta -, akkor mi a francos 
nyavalyáért nem csinálták meg tíz perc alatt? Ember, a nagy kibaszott 
SEMMIÉRT kellett tanúskodnom.
- Mi ebben az újdonság? Hogyhogy Jonesy belement a csökkentésbe?
- Hé, hát honnan a büdös francból tudjam? Ember, kérdezd meg tőle. 
SEMMI időt kapott a csaj. Próbaidőre felfüggesztés és ötszáz óra 
közmunka. Ezért hanyatt vágja majd magát az öreg Kanos előtt. - 
Megrázta busa fejét. - Még egy kanna lószar. - Az újságot Eichord arcába 
lobogtatta. Most elmegyek a budiba, és kiverem. - Elállt az ajtóból.
- Miss Decembert nyald fel a falra - kiáltott Jack a távozó után.

Valaki valamikor arra a bölcs gondolatra jutott, hogy a buckheadi zsaruk 
hatékonyabban dolgoznak, ha nem egyetlen nagy teremben - ami 
nagyjából egy kis újság szerkesztői szobája méretével egyezett - szétszórt 
íróasztalok mellett ücsörögnek. Az adminisztráció zsenije vett néhány 
robosztus farostlemez utánzatú térelválasztót, vagy valami ehhez 
hasonlót, és most minden rendőr és rendőrnő beszorult a pszeudó kvázi 
saját kis kockaterébe.

A válaszfal pontosan Eichord íróasztala előtt állt, és egyben Mary 
Peletier luxus lakhelyének hátsó fala volt. Celluxszal felragasztott cetlik, 
emlékeztetők és fényképek tarkították.



Az elmúlt pár nap horror litániájának csak egy darabja volt az ILLINOISI 
EMBERRABLÁS, miközben a kövér Datafax aktán dolgozott, amelyen már 
most látszott, hogy egy szikrát sem hasonlít azokhoz a nyomozásokhoz, 
amelyekben eddig részt vett. Aztán ott voltak a fényképek. Vagy hatvan 
felvétel különböző asszonyokról, akiket az elmúlt pár évben az országban 
elraboltak. Több száz, ami megfelelt az átlagnak, de Eichord a 
különlegességeket kereste, hogy lecsökkenthesse a mókuskerék forgását, 
hogy lehetőleg ne kelljen zsákutcába vezető fonalak mentén haladnia, 
eltűnt emberek le nem zárt aktái, szökevényeké, szexuális támadóké, az 
egész szaré. Sikerült mintegy öt tucat egyénre lecsökkentenie a listát, és 
most levehette a négy szerencsés kisgyerek képét a falról. Sötét hajuk volt 
az a közös vonás, ami az előtte heverő nyomozati anyaggal kapcsolatba 
hozta őket,

Kinyitotta a RÖNTGEN/PRICE HILL GYILKOSSÁG címkéjű dossziét, és 
belemerült a törvényszéki radiológus, a törvényszéki fogszakorvos és a 
halottkém jelentésébe. Három halott nő Ohióban. Milyen ismeretlen, sötét 
eset vár rá? Mit sóztak a nyakába a felettesei? Ma este a másnaposságát 
fogja leápolni, holnap pedig nekilát a zavaros gyilkosságok felderítésének.

A hajnali ég úgy nézett ki, mint a nedves beton, színe a sírkőé. 
Cincinnati néhány korán kelő otthonában már égett a tűz, a vékony 
füstindák elkeveredtek a háztetőkből áradó meleggel. Ez az ÉN városom, 
gondolta, és szétáradt benne az erő. A kéményekből itt-ott kanyargó füst 
következtében a táj a munkásosztály rendíthetetlen tiszteletreméltóságát 
sugározta.

Mindig korán indult. Szerette még a nyüzsgés előtt elvégezni a 
papírmunkát, és megtisztítani a terepet még mielőtt beindul a nap. Mindig 
így fogalmazott - korán megy, hogy megtisztítsa a terepet. A korai indulás 
másik oka az, hogy a munkáján kívül semmi más nem töltötte ki az életét. 
Már nem voltak nők az életében. Kegyetlen, ragadozó anyja, 
zsémbességével kasztráló első felesége, és az a semmire se jó trampli 
picsa, akit másodszorra vett el, megtették a magukét. Megérintette a 
bőrtokba zárt hosszú, kemény, sima tárgyat. - Ez az én merevedésem, 
mondta magában.

 A férfi három órával később foglalta el a vadászhelyét. Már nagyon 
égett a vágytól, de óvatos volt, és körültekintő. Volt hozzá ereje. Olyan 
egyszerű az egész. Ha elég óvatos, soha nem kapják el. Látott egyet, aki 
tetszett, de amikor szólt neki, valahogy túl csikorgó volt a hangja, jobbnak 
látta, ha elengedi, úgy tett, mintha csak eligazítást kérne, és futni hagyta.

Délelőtt háromnegyed tízkor a régi lakónegyedben sétált az, akit kiszúrt 
magának. Megfelelőnek látszott, felszedte, az első ülésre ültette. Elindult, 
elkezdte a szokásos süketelést, közben a rádió a megfelelő hangerővel 
szólt, sima ügy. Befordult egy kis mellékutcába, senki nem látta, 
lefektette, és nekilátott, hogy leszíjazza a... dologhoz.
- Hé! - hangos, fület hasogató hangja volt. - Mi a fenét csinálsz? - Nem 
szerette betömni a szájukat. Egyszerűen hangosabbra tekerte a rádiót, és 
bebiztosította a nőt. Átkozottul könnyű munka. Szép és könnyű. A 
műszerfal alá kell szerelni egy pár U alakú fém tartót, ahonnan könnyedén 
le lehet tekerni a széles vászoncsíkot, körbetekered a két csuklót, 
visszajössz, keresztbe a csuklók között, ós jó szorosan meghúzod. Semmi 
gond. Tiszta, könnyű munka.



- SEGÍÍÍÍÍTSÉG! VALAKI SEGÍTSEN!
- Ne, angyalom! Megfájdítod a fejemet! Nyugalom. - Kis ütés a fejre, hogy 
értsen a szóból. Semmi különös. Kárt nem okoz. Azt szerette, ha csillog a 
szemük, ha felborzolódnak, mikor először hatol beléjük a dolog.

Azt akarta, hogy úgy sikítson, mintha párja lenne, amikor a kemény, 
acélmerevedés behatol a szűk, kurva pina-világába.
- Tényleg azt hiszed, hogy valami különleges muff vagy, ugye?
- Menj a POKOLBA! ERESSZ EL! TE KOSZOS ÁLLAT!
- Maradj nyugton a padlón a többi szemét között, te habzó pina.
- Miért csinálja ezt velem?
- Miért CSINÁLJA ezt velem? - utánozta gúnyosan.
- Kérem! Engedjen el!
- Engedjen el, engedjen el - dalolta. Kellemes énekhangja volt.

Néhány másodperces szünet után megint teljes tüdejéből segítségért 
kiabált. Nevetnie kellett.
- Ezt szeretem - mondta kacagva.
- Miszter, maga ŐRÜLT - mondta teljes meggyőződéssel. Ettől még jobban 
kellett nevetnie.
- Remekül elszórakoztatsz - mondta teljes hidegvérrel. - Igazán remekül. - 
Fölé hajolt, és a csuklójához hasonlóan a bokáit is rögzítette. így 
összekötözve semmiképp sem tud rugdalózni, de valójában a megérkezés 
utánra készítette elő, amikor majd vágni fog. Nagydarab, izmos ember 
volt, tudott vigyázni magára. Attól fogva, hogy leszedte őket a műszerfal 
alatti tartóról egészen addig, amíg bevitte őket - ezek voltak a 
legkényesebb pillanatok. Nagyon ügyelt rá, hogy ne tudják megharapni 
vagy lefejelni.
- Nagyon fogom élvezni... - kezdte volna mesélni, de aztán inkább a 
diszkréció mellett döntött. Nincs értelme előre kijátszani az összes lapot. 
Csak higgyék azt, hogy nem reménytelen, akkor sokkal vadabbul 
küzdenek.
- KÉREM, miszter. Engedjen el. Egy szót se szólok. Nem csinált semmit. 
Még nem nyúlt hozzám. Nem szegte meg a törvényt. Esküszöm, senkinek 
se szólok. És megí...
- Figyelj, kicsikém. Nyugi. Hé. Maradj nyugton édes kis pofám. Nézzünk 
csak oda, te azt hiszed, hogy meg akarlak ERŐSZAKOLNI, vagy mi? 
Felejtsd el... ANNYIRA azért nem tetszel - elnevette magát. - Még más 
farkával sem nyúlnék hozzád. Csak szeretnék veled ELBESZÉLGETNI 
valamiről. Ennyi az egész. Felteszek pár kérdést ott, ahol senki sem 
zavarhat bennünket. És ha tetszik, ahogy válaszolsz, elvágom a kötelet, 
Lúdanyó. - De mennyire, hogy elvágom, gondolta, és mosolygott.
- Semmi rosszat nem tettem magának - mondta a nő, és sírni kezdett.  
Imádta, mikor picsogni kezdtek a kis pinák.

Húsz perccel az után, hogy elhagyták Glenwayt, megérkeztek a helyre. 
Letért az országútról, lassított a kavicsos ösvényen, amely hamarosan 
sáros földúttá szélesedett. Nagyon lassan vezetett, elgurult a ház előtt, 
kereste az emberi élet jelét. Minden rendben lévőnek látszott. Megállt, 
hátramenetbe kapcsolt, és nagyon lassan felgurult egy kis emelkedőn, 
majd a ház végébe farolt. Körülbelül egy méterre a ház hátsó falától 
megállt.



Egy régi, romos betonépület előtt voltak. Azért szeretett közvetlenül a 
fal mellé állni, mert sokkal könnyebb volt a bepakolni őket, mikor 
mindennel végzett.

Kilépett a magas gazba, körbenézett, és csak ezután nyitotta ki az utas 
ülés ajtaját. A lány nyöszörgött a félelemtől.
- Hé, édeském, csak nyugodtan. Lazíts. Bemegyünk, és elbeszélgetünk. 
Te elmondod, amit hallani akarok, én meg elvágom... a kötelet. Rendben? 
- Vigyorgott. Pokolian jól érezte magát. - Semmi bajod nem lesz, hacsak 
egy hatalmas kígyó nem mászik rád, és nem mar bele a puncidba. - 
Apáskodva megveregette a lány lábát, miközben tenyerével elfordította a 
lány fejét, hogy az ne lássa meg a pengét.

Borotvaélesre fente. Lefogta a jobb csuklót, és a csomónál elvágta a 
vásznat. A hatalmas kést a baljában tartotta. így persze nehezebb, de ez 
volt az a pillanat, amikor rendkívül óvatosnak kellett velük lennie.

Szilárd volt, akár a kőszikla. Semmi kapálózás. A pengét gyorsan 
visszacsúsztatta az olajos tokba, nehogy a lány meglássa. Innentől már 
könnyű lefogni a jobb kezet, közben megfogni a vászoncsík szabad végét, 
hátracsavarni a karokat, és összekötözni a csuklókat, mielőtt kiemeljük a 
lányt a kocsiból.

Ez a mostani nehéz volt, sok idejébe került, míg felállította, úgy, hogy 
közben végig csak a hátát lássa. A karjával feltámasztotta, kivonszolta a 
kocsiból, a lány persze összekötözött lábai miatt egyáltalán nem tudott 
segíteni. A magas gaz közé ejtette, és ismét körbenézett.
- Pfűű. Angyalom, nem kéne annyi lekváros fánkot enned. A francba. - 
Lihegett. - Na, figyelj. Két lehetőségünk van. Egy, bevonszollak, kettő, 
együttműködsz. Na, akkor állj fel, és hátrálva indulj el. Ha nem, akkor a 
hajadnál fogva húzlak be. - A lány engedte, hogy talpra állítsa, és apró, 
tipegő lépésekkel elindult, aztán hirtelen éles, átható hangon sikoltozni 
kezdett.
- SSSSSSEEEEEEGGGGGGÍÍníííííÍTTTTTTTSSSSSÉ ÉÉÉÉÉGGG! VALAKI 
SEGÍTSEN! SEGÍTSÉG! RENDŐRT!

Olyan erővel tört rá a nevethetnék, hogy meg kellett állnia. Egy 
pillanatra a lánynak kellett támaszkodnia a kacagástól, egyik keze az 
összekötözött csuklókon, a másik gyengéden a tarkóján.
- Nagy színész vagy, hallod-e. És micsoda hangod van! - Jóindulatúan 
kuncogott, majd elindultak az épület árnyéka felé.
- Talán mondanom se kell, hogy rajtam kívül senki nem hallja a 
produkciót. És nekem eddig nem nagyon tetszett. Javaslom, hogy csak 
akkor szólalj meg, ha kérdezlek. - Minden további hacacáré nélkül 
elővarázsolt valamit a zsebéből, és egyetlen gyors mozdulattal a lány 
csuklóján lévő kötést a masszív, rozsdás vasrácshoz hurkolta.

Olcsó, színes esőköpenyt viselt, és a lány hirtelen felfogta, hogy 
gumicsizma van rajta. Újra hüppögni kezdett, és lecsúszott a hideg földre.
- Kérem... Kérem... Könyörgök... Én... - könyörgött volna, de két csattanós 
pofon elhallgattatta.
- Uralkodj magadon, te rohadt kis PICSA. Fogd be a pofád, és figyelj. Most 
én vagyok az ISTEN, érted? Ha elmondod, amit tudni akarok, elengedlek. 
Ilyen egyszerű. De ha NEM mondod el, amire kíváncsi vagyok - elővette a 
kést, és a lány arcához közelítette. Benne rekedt a levegő, könnyáztatta 



szeme hirtelen csészealjnyira tágult. - Hát... EZEKET le kell metszeni. - 
Belevágott a mellekbe. A lány a sors kegyéből elájult, mielőtt kibuggyant 
volna a vére. Az éles penge úgy hasította át a vékony kabátot, mintha 
nem is lett volna.
- Egyelőre ennyi elég, kis mazsolám - mondta gyengéden. - Magadhoz 
kell, hogy térítselek a hóka-móka kedvéért.

A férfi a kocsihoz ment, és kinyitotta a csomagtartót. Kivette a 
hullazsákot, kicippzározta, és letette maga mellé a fűbe. Kiemelt néhány 
vizeskannát, és a rács mellé vitte, ahol a kikötözött, ájult lányt hagyta. 
Elővett egy zsákot a csizmának, néhány egyéb kelléket, mint például a 
rongyokat, amivel majd eltakarít maga után, gyorsan végiggondolta a 
teendőit, még egy pillantással felmérte a rom környékét.
- Imádom a vidéket - mondta a lánynak, mellé lépett és az arcába 
loccsantott egy kis vizet. 
- Nem kapsz sokat, nem akarom elárasztani a seggedet. - Avval elővette 
a pengét, és megjelölte a következő pontot.

A romeltakarítás több időt vett igénybe, mint az, amíg végzett a 
lánnyal. Őt egyszerűen leöntötte vízzel, majd a hullazsákhoz vonszolta, és 
belegyömöszölte. Mire végzett, a műanyag tényleg mocskos lett. Ezt 
viszont alaposan megtisztította. Először tiszta vízzel mosta le, majd törlő-
kendőkkel szárította fel. Ezt befejezvén saját magát tisztogatta meg, végül 
levette a műanyag esőkabátot, és egy szemeteszsákba nyomta. Lemosta 
a gumicsizmát, cipőt váltott, majd a csizmát is elrakta.

Végül megtisztította a kést, elrakta, elővett egy kis ásót, és felásta a 
véres talajt. Még egy kis víz a kannákból, aztán a rongyok, kesztyűk és az 
üres kannák bekerültek a csomagtartóba, a hullazsák mellé. Mikor majd a 
városban megszabadul a lánytól, másik eldobható esőkabátot és kesztyűt 
visel. Aztán ezek bekerülnek az üres zsákba, és az egészet elégeti. Szép, 
tiszta munka. Megéri a fáradságot.

Eichordnak semmi sem tetszett. Itt dekkol Ohióban, mióta is? - a 
francba, már három napja. HÁROM KIBASZOTT NAPJA. Ez volt az egyik. 
Elhatározta, hogy szép sorjában felírja, mi az, amivel baja van. Elővett egy 
fekete tollat, lecsavarta a tetejét, és nyomtatott betűkkel írni kezdett.
1. Cincinnatiban vagyok.
2. Nem érzem jól magam.
3. Minden.

Labdaccsá gyűrte a lapot, majd a szokás hatalmának engedelmeskedve 
beletette a táskájába. Azóta, hogy rajtakapta az egyik takarítónőt, hogy a 
szemétkosarába turkál, minden papírt hazavitt. A felesége nemrégiben 
egy iratmegsemmisítővel lepte meg. Ilyen a világ.

De ez nem kerül a megsemmisítőbe, gondolta. A SEBELEMZÉS iratköteg 
vékony kivonatáról volt szó. Újra elolvasta, amit a három gyilkosságról 
tudnia kellett, aztán felkapta az emlékeztetőt, amely a fegyverekkel 
foglalkozott.

V-élű ez, konzervnyitó élű az, Ricasso valami. Ilyen meg ilyen Warncliffe 
változat. Aztán hegyek, élek és hamis élek, vállak, gerinc - és a végén 
lassan rádöbbensz, hogy késről van szó, az isten szerelmére. Hát akkor 
mondják azt, hogy KES. Beledöglenének, ha érthetően fogalmaznának? Ma 
reggel ehhez nem volt türelme.



„A penge vágott hegyű, közepén széles vérbarázda vagy vérelvezető 
mélyedés. A behatolás mélysége 5-6 7/8 inch." Mindig megelégedéssel 
töltötte el, amikor a metrikus rendszert átváltották. „Alakja megegyezik az 
úgynevezett katonai harci késekével, mint például az U. S. Navy Mark" 
illetve az U. S. Marine Corps „Ka-Bar", más néven „békakés" utánzata vagy 
változata, vagy..., vagy mint bármelyik kés a tíz trilliárdnyi fajtából. Kösz a 
semmiért, te kibaszott por nada. Da nada senor.

A seb- és késanyag bekerült a KIHALLGATÁSOK feliratú dossziéba. 
Eichordon kívül senki nem értette a gyorsírását, meg aztán szeretett 
szabadon asszociálni. 3. nap. Három áldozat. Elemerengett a számok 
misztikus jelentésén. Három másodpercig.

Kölcsön íróasztal mellett, kölcsön széken ücsörgött, és kölcsöntelefont 
bocsátottak a rendelkezésére. A fejfájását azonban nem kölcsön kapta, az 
bizony a sajátja volt. Eichord eljutott az ivásnak arra a szintjére, amikor 
már nem sok esélye maradt arra, hogy maga irányítsa a dolgokat. Vagy 
még korábban kell elkezdenie az ivást, vagy egyszer s mindenkorra 
végeznie kell vele. A reggelek egyszerűen elviselhetetlenekké váltak. A 
gondolattól elmosolyodott. Világos, egy lehetősége maradt: korábban 
kezdeni.

 Minden rendbe' - vetette oda félvállról a helyi rendőrfőnök. Kijelentés 
volt, nem kérdés.
- Tökéletesen. Köszönöm - mint akinek vattát tömtek a szájába.
- Itt van Perry Crouch. Akarja... - félbehagyta a beszédet, a fejével jelezte 
a folytatást.
- Persze - mondta minden meggyőződés nélkül Eichord. Feltápászkodott, 
és követte a pasast a folyosón a szomszédos irodába.
- Perry, Jack Eichord - mondta bemutatásképp a főnök.
- Hello - nyújtotta a kezét Eichord.
- Lám, lám - mondta a Perry nevezetű illető, kezet rázott. Kemény 
kézfogása kora reggeli csonttöréssel fenyegette Jacket. Úgy beszélt, mint 
az okostónik, a hanghordozása alapján a lám-lám körülbelül megfelelt a 
meleg szarnak.
- Perry Crouch, Jack - mondta teljesen feleslegesen a főnök. - Mindent tud 
a Price Hill-i gyilkosságról, úgyhogy segít, amiben csak kell. Na. Magatokra 
hagylak fiúk. - Eichord udvariasan mosolygott. - Ha bármi kell, csak szólj, 
Jack.
- Kösz - mondta Eichord a Cincinnati Gyilkossági Csoport főnökének, aki 
szemlátomást alig várta, hogy megszabaduljon tőle.
- Major Crime Task Force - mondta a nyomozó udvariasan, undorral.
- Aha - felelte Jack, és erőltetettem kuncogott. Igyekezett megtörni a 
másik ellenállását. Perry Crouch a húszas évei vége felé járt, esetleg a 
harmincas évei elején. Fehér, jól táplált, magas, sportos, a haja frissen 
nyírva, valószínűleg kisebb vagyont költ a fodrászára és a ruhatárára, 
bűzlött a kölnitől és a rosszindulattól.
- A végére járunk ennek a szarnak ~ mondta. Mindketten mosolyogtak.
- Alig várom - mondta Jack. Az anyádba. Még mindig mosolygott. Csak 
hellyel ne kínálj, könyörgöm, gondolta, ne kínálj semmivel, te ütődött 
seggfej. 



- Ja. Akár szabadságra is mehetek. A Task Force megérkezett a 
helyszínre. McTuff munkába állt. - Arrogáns, ostoba hang. Ez is biztos 
olyan alak, aki csak sértésekben és sértődésben képes gondolkozni. 
Eichord már három napot töltött az 513-as körzetben, de eddig még csak 
földönkívüli, nem evilágian nagy barmokkal hozta össze a sors. Már azon 
kezdett gondolkozni, hogy vajon Cincinattiban vannak-e más élőlények is 
ezeken a rendkívül ostoba seggfejeken kívül.
- Eegen. - Már kezdett fájni a mosoly. - Vegyen ki szabadnapot. Emelje 
meg a fizetését.
- Remekül hangzik - felelte a nyomozó erős, férfias hangon. - Különösen, 
ami a fizetésemelést illeti. Persze itt a gyilkosságiaknak nem azt az 
összeget fizetik, mint amihez maga szokott. - Eichord erre csak 
heherészett.
- Persze. Nagy pénzek. Pont nekem.
- Nos - mondta vidáman Crouch, - ból akarja kezdeni?
- Óóó, a pokolba - felelte hasonló vidámsággal Eichord. - Nemtőm. Mit 
szól Price Hillhez?
- Ha magát ez teszi boldoggá, legyen. - A nyomozó a papírjait bevágta a 
nyitott íróasztalfiókba, felállt, és hangos recsegéssel nyújtózott. Mitől van 
ez így kiakadva, kérdezte magától Eichord, miközben megérett benne az a 
felismerés, hogy ez is azok közé tartozik, akik csak pózolva tudnak élni.

Eichord maga is megtapasztalta ezt ma reggel. Három nappal korábban 
érkezett valami szar légitársaság járatával, rémes és hosszú volt az 
utazás, sikerült többé-kevésbé berúgnia a fedélzeten. Egy taxis rendesen 
megvágta, de ez kevésbé zavarta, mint a hosszú és unalmas út a hotelig, 
miközben végig kellett hallgatnia a sofőr neander-korabeli sirámait és 
panaszait, pusztán azért, mert ahhoz is túl fáradt és részeg volt, hogy 
elhallgattassa a pasast. A hotelben ivott egy korsó sört. Újabb hiba. 
Összetörve feküdt le, és ugyanúgy ébredt reggel, mikor a portás fél hétkor 
felszólt. A tévé bekapcsolva, a fejében ütemesen dolgozott egy 
légkalapács, épp olyan tempóban, ahogy a zuhanyból zubogott a forró víz. 
A „KIHALLGATÁSOK" dossziéba két napig nem került semmi.

Eddig bárkivel találkozott ebben a szaros városban, az mind lökött volt, 
és ez az érzés nyilvánvalóan kölcsönös. Másnapos volt, fáradt, öreg és 
gyűlölte „Cincy"-t.

Egy örökkévalóságig tartott, míg elérték a járgányt. Perry azt játszotta, 
hogy minden ismerősét megállította, és bemutatta nekik Jack Eichordot, a 
„híres G-embert". Ettől Marvin Purvis páncélok jutottak az eszébe, rég 
elfelejtett kifejezések, amelyek akkor voltak divatban, amikor Hoover még 
hős volt, és a maffia tagjai a Rialtónál dekkoltak. Trilliónyi Crouch-hoz 
hasonló fazont ismert. Zsákutca, úgy ahogy van.
- Nézzétek, ki jött hozzánk! - rikkantotta. - A nagy hős! - Jack még csak öt 
perce ismerte, de máris elege lett belőle. Jack elmosolyodott, ha arra 
gondolt, hogy Buck-headben a haverjai hogy szednék ízekre a pasast. 
Maga előtt látta a kövér Dana Tunyt, ahogy a falra keni az ipsét, burritót 
lehel a pasi idétlen bajszába. És megmondja, mi következik ezek után. - 
Jack Eichord, a sorozatgyilkosságok szakértője. - Szépen mondja, szó se 
róla. Közben azt akarja elhitetni magáról, hogy baromira ironikus.



Einchord odébb oldalgott, végre elérték a kocsit. Mikor Coucher végre 
mozgásba hozta a járgányt, kicsit javult a helyzet. A helyes irányba tett 
első lépés az volt, hogy kicsábította az épületből. Az a fajta, akinek lehet 
hízelegni, és ha a kezébe kerül a labda, magához szorítja, és addig fut 
vele, amíg a falnak ütközik. Imádja hallani a hangját. Jack feltett egy-két 
kérdést, amire amúgy tudta a választ, így a kedélyek lecsillapodtak, 
közben átvágtak a Price Hillre robogó forgalmon.

Eichord egészen más városra emlékezett a régi szép napokból. Most 
mintha minden a stadiontól indulna ki, szabályos, geometrikus körökben. 
Urbánus. Megújulás. Emeletes házak, felújítás, új küllem, az ipar és 
kereskedelem egyre távolabb lökte a várost a folyótól.

Valamikor, ha végigvezettél a River Roadon, az út végén azt hitted, 
elérted Észak-Amerika szélét. Akárha egy ócska, német folyóparti 
kisvárosban lennél. Pontosan a világ végén. Még az emberek is úgy néztek 
ki, mintha valami elszigetelt etnikai kisebbséghez tartoznának. New 
England déli részén, Pennsylvaniában, a tengerparttól távolabb, a déli 
államokban találni még néhány ilyen kisvárost. Eichord emlékezett egy 
omahai moráviai-szerb-horvát közösségre, de még azok sem voltak olyan 
inszulárisak és idegenek, mint a Cincy-népség.

De legyünk igazságosak - gondolta. TERMÉSZETES, hogy utálod. Még 
soha nem találkoztál olyan alakkal, mint ez a sült hal itt. A nap meg még 
nem hágott magasabbra a vitorlarúdnál. Naná, hogy utálod.

A szófosó egyfolytában Eichord sajtójáról értekezett. A kezében térkép, 
Eichord belekukkantott a kezében tartott térképbe, a nyugati külvárosok 
között keresgélt. Anderson Township? Delhi? Price Hill. Westwood vagy 
Western Hill - valami ilyesmi. Régebbi, mint Cincinnati. Valószínűleg a 
Második Sugárutat most Pete Rose Waynek vagy valami ilyesminek 
nevezik. Minden megváltozott.
- ...híres lett, igaz? A következő az lesz, hogy könyvet ír, mi? Aztán majd 
megvesznek, hogy megszerezzék az Eichord sztorit és... - Fél füllel figyelt, 
hogy a megfelelő
helyen kuncoghasson. Jártassa csak a száját ez a barom, kérdezze csak a 
szokásos marhaságokat Dr. Demnetedról meg a Magányos Szívek esetről. 
Rendszerint akkor szokott
ezekről beszélni, amikor a rendőrök kérdezik, de tudta, hogy ez a pasas 
csak húzni akarja, és Jacknek fontosabb dolgokon járt most az esze.

Pár perccel később megérezte, hogy a szófosó ritmusa megváltozott, 
visszakapcsolt tehát.
- ...a régi lakótelepi-típusú támadás. Szóval semmi köze Price Hűihez. 
Csak üres újságíró fecsegés a Price Hill-i mészárosról.
- Értem. Csak szeretném megismerni a várost. - Egyáltalán nem ezt tette.
- Igen. Persze. Hát akkor lássuk csak. - A lejtős domboldalon álló 
jellegtelen házra mutatott. 
- Itt laknak Eastonék. - Eichord úgy vélte, Purcellnél járnak. Felnézett a 
házra, de valójában a kihallgató tiszt szavaira koncentrált. - A gyerek nem 
volt itthon, a félévet az iskolában töltötte. Nincsenek ellenségeik. - 
Elfintorodott, szinte vicsorgott, mikor Eichord odafordult, és ránézett. - De 
a támadás idején itthon volt, hazajött karácsonyra.
- Igen, ez igaz.

Eichord a nála lévő papírhalomra pillantott.



- Fő tantárgya a művészeti nevelés. Tizennyolc éves és nagyon csinos. 
Ööö... maga az elsők közt volt, aki a helyszínre ért, igaz?
- Igen.
- Azt mondják, három szúrt seb volt a testén. A torka elvágva. Tanúk 
nincsenek. Nyom semmi. Szexuális erőszak nem történt. - A nyomozó nem 
szólalt meg, az arcán látszott, hogy unatkozik. - Miért gondolja...? Egy 
ilyen lány. Okos, csinos főiskolás lány. Nem fog elmenni egy kicsit sétálni, 
amikor a szüleit látogatja meg, hogy aztán felszedje és legyilkolja valaki.
- Maga szerint nem. - Nem. Hacsak...
- Lehet, hogy ismerte az illetőt.
- Lehet. Talán. Vagy talán összefut néhány volt osztálytársával. Elviszik 
valahova. Berúgnak. Megpróbálják lefektetni. Ő meg nem hajlandó. 
Leszúrják. Aztán elvágják a torkát, hogy biztos ne járhasson el a szája. így 
gondolja?
- Átvágták a fő ütőeret. Nyissz. És már csak emlék.
- De szexuális bántalmazásnak nincs nyoma - ez tehát kiesett, igaz?

A zsaru vállat vont. Eichordnak az jutott eszébe, amikor egy csonkításos 
eseten dolgozott Hong Kongban és Kowloonban. A helyiektől ott több 
segítséget kapott, mint itt.
- Látja, ezért kapja a nagy dohányt - mondta Crouch azon az okostojás 
hangján, és befordultak a Gurley-negyedbe. Ki tudja miért, Jacknek ezektől 
a szavaktól meglódult az agya. Ült, és figyelte emlékei galériáját. A három 
kép: Miss Novembernek, Miss Januárnak és Miss Decembernek nevezte el 
őket. Eichord véres skalpjai, feltűzve az irodája falára. Regina Easton. A 
csinos. Es ez a szerencsétlen kölyök itt, Gurley-ban. Melissa Moore.

A tizenhárom hónappal későbbi, januári gyilkosság áldozatáról kezdte 
faggatni Perry Crouchot. A szerencse bizarr ajándéka, hogy 
összekapcsolták a kettőt. Figyelte a válaszok ritmusát, kádenciáit, 
fordulatait. Közben Melissára gondolt.

Élénken látta a szobája falára ragasztva. Családi gyorsfénykép, 
valamelyik rokon vagy barát készíthette, besétált, megpillantotta a 
lesütött szemű lányt, aki nem vette őt észre, és ellopta a pillanatot. Nem 
olyan lány volt, aki szívesen pózolt volna a lencse előtt.

Eichord maga elé idézte a fejtetőn összefogott fekete fürtöket, oldalt 
meg úgy vágták le, mint a férfiaknak szokás. A rendkívül túlsúlyos Melissa 
a dosszié szerint huszonhárom éves volt, de lehetett volna akár tizenhét, 
akár negyven is. Aszexuális, legalábbis a helyszínelők felvételei és a 
családi fotó alapján.
- Perry - mondta barátságosan Eichord. - Itt megint nincs nyoma szexuális 
támadásnak. Tizenhat szúrt seb, a torka átvágva. Tűpárnát csináltak 
belőle. A pasast elragadta a hév, amikor hallotta, hogy a penge milyen 
finoman hasít bele a holt húsba.
- Elmondom, mit gondolok az évfolyamtársak-elméletről. Lehet, hogy 
beletrafált valamibe. Tegyük fel, hogy elrepültek. Közben találkoztak ezzel 
az... Easton-lánnyal. Felvették, hogy hazavigyék. Mondjuk, hogy a srácok 
buzik. Élvezetből ölnek. - Magának is kezdet tetszeni az ötlet. Ennél jobb 
eddig még nem jutott az eszébe. - Úgy egy évvel később megint rájuk jön, 
megint belekóstolnának. Na, hogy tetszik?
- Minden lehetséges.



- A buzi főiskolás fiúk csapata. Fájdalom, büntetés, egyéb sátánista 
marhaságok. Tudja, csonkításos rituálék.
- Itt van még Jane Doe.
- Igen. Igaza van. - Crouch beindította a kocsit, közben megkérdezte 
Eichordot: - Gondolom azt a házat már nem akarja megnézni.
-  Nem. Ennyi elég lesz. Menjünk inkább arra a helyre, ahol azt a másikat 
találták meg.
- Senki nem tudja, honnan jött. Látja... ez is az egyik oka annak, hogy 
ostobaság Price Hill-i gyilkosságokról beszélni. Attól, amit tudunk róla, akár 
Clevelandból is jöhetett.
- Persze. Két évvel és két hónappal később megint lecsap... - majdnem 
Miss Decembert mondott. - Miss Doe-ra. Megint télen. A húszas évei végén 
járhatott. Nem valami elragadó szépség. A gyűrű eljegyzési gyűrű is 
lehetett. Fehér bőr. Sötét haj. Új terep. A leletek szerint a csuklói össze 
voltak kötözve, amikor összevagdalta. Szerintem ruhaszárító-kötéllel. 
Eddig rendben?
- Remek. Most mondjon valamit, amit még nem tudunk.
- Maga összetéveszt engem azzal a mozi hőssel, Clouseau felügyelővel.
- Ugyan már ember! Itt van nekünk MacTuff szuperzsaru. Mondjon 
valamit erről a Jane Doe-ról. Van róla igazolványképünk, meg minden. De 
személyije nincs. Kurva volt? Talán ezek mind kurvák, vagy 
részmunkaidősök, igaz? Talán a köcsög koleszes fiúk fejenként egy 
ötvenest ajánlottak, hogy mindegyikükkel elmenjen.
- Egy kurva, aki így öltözik?
- Naná. Maga szemlátomást nem sokat dolgozott kinn a terepen. Már 
régen nem csak sortokban flangálnak. Főleg nem Cincinattiban, és nem 
télen. Befagyna a kis muffjuk.

Aha. - Einchord kicsit megkeményítette a hangját. - Olvasmányaim 
szerint maguk fiúk nem kapcsolták össze az első két gyilkosságot. Addig 
nem, amíg a számítógép a decemberi lány miatt össze nem kötötte őket. A 
laboreredményt elcseszték. Igaz?
- Ja. Elvesztek azok a kibaszott laboreredmények. Ezért nem vettük észre 
az összefüggést az Easton és a Moore gyilkosságok esetében. Mikor elénk 
került a Doe gyilkosság, a számítógép a sebeket az Easton lányon talált 
sebekhez hasonlította, és...

Eichord ismét a hatástalanítás módozatain töprengett - a fickó most 
legalább mond is valamit, nem csak azt a süket dumát nyomja. Crouch 
elvitte a harmadik helyszínre is, aztán visszamentek a főkapitányságra.

Felmentek a gyilkossági csoporthoz, a honcho is ott volt, néhány más 
nyomozó társaságában. Félrehívta Eichor-dot, súgott neki valamit, és Perry 
Crouch arra lett figyelmes, hogy az egyik rendőr lefogja a karját, a másik 
pedig elveszi a fegyverét. Az egyik L A. D. (belső elhárítás) volt.
- Mi a kibaszott...
- Bocs, Perry - mondta a főnök, előre nyúlt, elvette az azonosítóját és a 
jelvényét. Az I. A. D pasas lökött rajta egyet, mintha csak egy drogos 
lenne.
- Mi a kibaszott kurva anyátokat csináltok, ti anyabaszók?
- Letartoztatjuk, nyomozó - közölte a belső elhárítás egyik embere, és 
nekiállt ismertetni a jogait.



- Várjon. VÁRJON. Az istenit. Mondjon már valaki valami értelmeset!
- Telitalálatunk lett, öreg - mondta az egyik nyomozó.
- Ezt a baromságot ez nagyágyú hozta össze? - Perry Eichord felé intett, 
aki szótlanul állt mellette.
- Eichordnak semmi köze ahhoz, hogy elkaptunk, Perry - mondta a 
honcho. - Mark Troutt volt. A Metró ifjú üdvöskéje. Ő szúrta ki - igaz, Jack?
- Tökéletesen. Ahogy látom, ő csinálta ki Regina Eastont, és annyira 
könnyen ment, hogy vérszemet kapott. Úgy egy évvel később megtalálta a 
Moore lányt. Világos volt, hogy rendőrféle lehetett az ürge. Valami 
hatósági személynek kellett lennie. Csak így tudta rávenni őket, hogy el-
menjenek vele. Melissa Moore, a januári lány, például soha nem ment 
volna el senkivel hacsak nem erőszakkal vitték. Még a saját árnyékától is 
reszketett. Az anyja és a nagyanyja megesküdött, hogy soha nem hagyta 
volna magukra azokat a gyerekeket. Maga rávette, hogy beszálljon a 
kocsiba. Azután bezárta. Aztán lehetett még egy, akiről nem tudunk, talán 
több is, de két évvel később, decemberben ráfaragott.
- Jézus, maga jobban be van szíva, mint gondoltam - nevetett a másik.
-  Bárcsak így lenne. Tökéletes volt. Maga vezette saját maga ellen a 
nyomozást. Nyomtalanul tudott dolgozni. Miért csak télen? Senki nincs az 
utcákon meg a kertekben. Minimalizálni lehet az esteleges szemtanúkat. 
Miért kellett ahhoz egy laboros, hogy összehasonlítsa az első két 
gyilkosságot, mikor szembeszökő volt a hasonlóság? Az egyetlen, akinek 
erre oka és lehetősége volt, nagyon kellemes módon elveszti a 
dokumentumokat. Miért nincs szexuális erőszak? Csak a kartonodat kellett 
megnézni, Perry! Minden benne van. A gyerekkorodról, az elfuserált 
házasságaidról. Azután, ahogy már mondtam, a decemberi gyilkosságnál 
csapdába estél.
- Dugd fel magadnak. Ez baromság. BAROMSÁG!
- Amikor a nyomozók ellátogattak az Easton és Moore-gyilkosságok 
helyszínére, mindenkit kihallgattak, szemtanúkat kerestek. De Price Hillen 
senki sem kérdezett semmit a harmadik áldozatról. Végül egy fiatal elvált 
asszony hívta fel a zsarukat. Amikor kinézett az ablakon, egy Jane Doe-hoz 
hasonló lányt látott beszállni egy rendőrautóba. Nem akart belekeveredni, 
de amikor az újságokban és a TV-ben megjelent a lány fényképe, arra gon-
dolt, hogy okosabb, ha kapcsolatba lép a hatósággal, még akkor is, ha 
„semmi köze sincs az egészhez". Tiszta szerencse, hogy egy becsületes 
fiatal zsaruval hozta össze a sors, aki a fejét is tudta használni. Csendben 
megkereste a honchót, és aztán a belső elhárítás emberei is bekapcso-
lódtak. Hát így került a képbe a Task Force.
- Ez egy cseppet sem vicces. Egy adag oltári MARHASÁG! Nem tudom, 
kivel akartok viccelni...
- Három emberre szűkült a kör, akik megkülönböztetés nélküli kocsival 
cirkáltak, de volt vörös villogójuk. Te voltál a harmadik. Nekem jutott az a 
szerep, hogy lekösselek, amíg a fiúk átkutatják a holmijaidat. Mit is 
találtak?

A honcho egy papírdarabra pillantott. - U, S. Navy Mark 2 kés tokkal. 
Camillus Cuttlery. Megfelel a gyilkos fegyver leírásának, és fogadok, hogy 
a laborosok szerint megcsíptük az ötöst a lottón.



Perry Crouch szeme villámokat szór, mikor Eichordra nézett. - Neked 
lesz mindjárt vörös villogod, de átkozott holdkóros BAROM. Alig bírtam ki 
ezzel a szeszkazánnal egy kocsiban. Olyan a bűze, mint egy lepárlónak. 
Jézus, bármelyik állat vehet magának vörös villogót, azután kirakja a kocsi 
tetejére...
- Na ja, de ki mondta, hogy a gyilkos a kocsi tetejére rakta? - kérdezte az 
egyik nyomozó, és Eichord ezen egy kicsit elmosolyodott.
- Hova máshova nyomhatná, te hülye? A seggibe?
Ezzel Crouchot elvitték a zárkába.

Csak három gyanúsítottjuk volt. Ahol az idő, a hely és a dátum 
szakzsargonnal élve, egybeesett. Crouch volt az első számú jelölt, gyanús 
viselkedésével, és olyan zavaros magánélettel, ami elvetheti a gonosz 
magvát egy potenciális gyilkos lelkében.

Amit viszont soha nem tehetsz meg, az az, hogy érezteted a 
gyanúsítottal, mennyit tudsz felhozni ellene. A szemtanújuk, az a nő, aki a 
Jane Doe-hoz hasonló lányt látta az ablakából az Andersson Ferry Road 
mellékutcájában, három napig idegenek nappalijában ücsörgött. Várt, 
azzal az utcával szemben, ahol a novemberi áldozatot elrabolták; várta, 
hogy megpillanthassa a zsaruját. Jack „interjúi".

Arra gondoltak, hogy majd csak akkor hozzák elő, mikor Perry a 
vádlottak padjára áll, had legyen egy kis meglepetés a védőügyvédjének.
- Kiváló - mondta a honcho. Kezet rázott Eichorddal, remélte utoljára 
ebben az életben.
- Annyira azért nem. Ha a laborosok nem tudják azonosítani a pengét, az 
egész úgy mállik szét, mint az olcsó vécépapír.

És mielőtt annyit mondhattak volna, hogy „habakkuk", már újra a 
gyomorforgató járművön utazott, irány Buck-head, vagy egy újabb nagy 
buktatás.

Egy ifjú hölgy, olyan lábakkal, amelyet Theresa Russel is 
megirigyelhetne, és olyan hátsóval, ami leginkább kerek dinnyével 
kitömött zsákra emlékeztetett, megállt mellette, és folyékony frissítővel 
kínálta. Jack épp egy keresztrejtvény megoldásába merült. Olyan tizenegy 
betűs szót keresett, amelynek jelentése: fokozatosan meghámozni. Épp 
akkor motyogta az orra alatt, amikor a lány fölé hajolt: - Meghántolni?
- Sajnos abból kifogytunk, uram. Megtenné esetleg egy pohár Jack 
Daniel's?
- Azt hiszem a nap elhagyta a vitorlarúd végét - szűrte a foga között.
- Parancsoljon - mondta a lány. Szakszerűen rámosolygott, és arra 
gondolt, atyám, ez totál ki van, majd tovább gördítette a mozgó pultot, a 
következő utashoz.

Belekortyolt a folyékony aranyba, és élvezte, ahogy elönti a nagyszerű 
ragyogás. A repülőgép lágy fénye. A Tennesse whisky gyengéd harapása. 
Theresa anya osztályon felüli lábai. Tényleg jól néz ki. Határozottan figye-
lemre méltó. Kíváncsi lett volna rá, hogy vajon tudja-e, milyen könnyen 
válhat most már egy ifjú hölgy Miss Decemberré?

John Maclay - Az Elbocsátás

Egy manhattani bank alelnöke volt. Mivel a bank New Yorkban található, 
termesztésen óriási volt, így Bili Ames ötvenöt éves korában, elegánsan 



őszülő hajjal, drága öltönyökben körülbelül száz ember főnöke volt. 
Feladatai közé tartozott az alkalmazottak felvétele... és elbocsátása.

Természetesen zavarta, hogyha ki kellett valakit rúgnia. De amikor 
kilépett a sarokirodájából, a gyorsvasút felé ballagva, és stamfordi otthona 
esti nyugalmában, Ames-ből elszállt minden rossz érzés. Elvégre, 
győzködte önmagát, én csak egy kis fogaskerék vagyok az olajozottan mű-
ködő gépezetben, nem terhel semmilyen felelősség.

Azért néhány elbocsátás emléke mégis zavarta. A női M. B. A. például, 
pedig annyira ígéretes volt, ám követelőző férje uralkodott rajta. A 
kopaszodó veterán, aki nem tudta kihúzni a nyugdíjig. És különösen az a 
ragyogó képességű fiatalember, akinek egyetlen hibája az volt, hogy nem 
illett bele a képbe. Tehát önmaga és a gyomorfekélye ellenére Bili Ames 
nem feledte ezeket az embereket, és szívesen gondolt arra, hogy az évek 
során sem veszítette el érzékenységét.

Ebben egy másik veterán volt a segítségére, az egyik titkár, aki biztosan 
kihúzza nyugdíjazásig, ha addig nem történik vele valami jobb. Kellemes 
ember volt, a létező összes hivatalos szervezet és csoport tagja. És egy 
esős pénteken, a faborítású igazgatói ebédlőben Bili közömbösen 
megkérdezte: - Mi történt a...?
- Avval a nővel? Úgy hallottam, most a Citibanknál dolgozik, sikeres... a 
férje nélkül...
- Örömmel hallom. És...?
- Még mindig együtt teniszezünk. A végkielégítéséből egy halászhajót 
vett, és egész jól megél a szervezett túrákból.
- Talán mi is leszünk ilyen szerencsések. És...?

De amikor megemlítette a kiváló képességű fiatalember nevét, Ames 
társának megváltozott az arckifejezése... és Ames tapasztalatai alapján 
rögvest tudta, hogy a válasz legalábbis kitérő lesz.
- Ó. Ő. Nos, nem szívesen mondom..., egyáltalán nem a maga hibája... de 
talán hallott róla, hogy komoly problémái adódtak az ivás miatt.
- Nem. Nem hallottam... sajnálom. - És bár nem akarta magára venni a 
felelősséget, úgy gondolta, tényleg nincs is miért, valami mélyen rejlő 
ösztön kényszerítésére mégsem hagyhatta szó nélkül. - És most...?
- Hát... magát hibáztatta. És azok, akik később meséltek róla, azt 
mondták, hogy kikészült... már csak árnyéka valamikori önmagának.

Bili Ames megrázta a fejét; igyekezett megszabadulni a hallottaktól. De 
aznap este, amikor a vasútállomás felé ballagott, meglátta az árnyékot.

Még mindig esett, és január lévén este hétkor is hideg és nedves volt az 
idő. Bár a korán végzők áradata már megritkult, a manhattani járdákon 
még sok későig dolgozó, hozzá hasonlóan vezető beosztású ember sietett 
feltűrt kabátgallérral a magasra tartott esernyők alatt. Szóval Bili csak egy 
villanást látott a félhomályban siető alakok között, a háztömbök melletti 
sikátorban, olyan gyors volt, hogy akár a képzelet szüleménye is lehetett 
volna.

De nem az volt, ezt biztosan tudta. Árnyék úszott a levegőben, lehetett 
akár a szélfútta esőfüggöny, vagy valaminek a tükröződése a nedves 
falon, de nem az volt. Úgy tetszett, mintha rongyos öltönyt viselt volna. 
Egyik vékony karját fenyegetően kinyújtotta... valami tömör, fémes tár-
gyat tartott a kezében.



Tudta, hogy nem képzelődött. Mert annak ellenére, hogy több tucat 
ember sietett a járdán, az alak felé fordult, és egyértelműen... rámutatott. 
És mert - miközben kitartóan haladt előre a hideg esőben, bár közben 
hátra-hátra pillantott a válla fölött, amit gyalogos társai bizonyára 
rendkívül gyanúsnak találhattak... - előjött a sikátorból, és a nyomába 
eredt. Nekilendült, feltűnt egy pillanatra, aztán beleolvadt a szürke, 
kifejezéstelen arcú tömegbe.

Mire Bili Ames elérte a vonat megnyugtató biztonságát, a szíve majd 
kiugrott a helyéből. Talán egy drogos, vagy egy őrült, manapság 
hemzsegnek az ilyenek New York utcáin, próbálta ésszerű magyarázattal 
nyugtatgatni magát. A titkárnője épp tegnap mesélte, hogy egy jól öltözött 
idősebb urat az orra előtt ütött le és rabolt ki két ilyen alak. Végre, adott 
hálát, amikor körbepillantott a fényesen kivilágított vasúti fülkében, eltűnt 
a pasas.

De mi a helyzet az öltönnyel? Töprengett, miközben Stanford felé 
zakatolt vele a vonat. Egy őrült biztos farmerben és dzsekiben lenne. És 
miért választott ki éppen - engem?

Szombaton elállt az eső. Bili a hétvégén golfozott, feleségével 
meglátogatta néhány barátjukat. Sikerült kivernie a fejéből a fenyegető 
alakot. Egészen vasárnap estig, amikor a nappaliban ült, még be kellett 
fejeznie valami munkát, és a térdére vette az aktatáskáját.

Ez volt az a pillanat, amikor az árnyalakot azonosította azzal a 
tehetséges fiatalemberrel, akit elbocsátott.

És akkor történt az is, hogy mindaz, amivel mostanáig hitegette magát, 
szertefoszlott... amikor úgy érezte, lelepleződött, meztelen; többé már 
nem fogaskerék az arctalan gépezetben, hanem ember, aki felelős a 
cselekedeteiért, legalábbis egy esetben, a tehetséges fiatalember 
esetében mindenképpen felelős.

És amikor lefeküdt, az alvásban keresvén megnyugvást, álmot látott. 
Gyerekkora régi, szívszorító rémálmát: nehéz lábak lépése, 
feltartóztathatatlanul közeledik valami a távoli világból... jön, egyre 
közelebb a célhoz, hozzá.

De hétfő reggel Bili Ames mint mindig, most is a helyén ült a 
sarokirodában, és minden tőle telhetőt megtett, hogy haladjon a 
munkával. Csak annyit engedett a félelemnek, új keletű lelkiismeret-
furdalásának, hogy tőle szokatlanul kedves volt az emberekhez. Ennyit, no 
meg azt, hogy elhalasztott egy döntést: aznap ugyanis épp el kellett volna 
bocsátania valakit. Tudta, hogy az irodában senkinek nem beszélhet a 
látomásról, még az öreg veteránnak sem, máskülönben azt hinnék, 
túldolgozta magát. Úgyhogy hét órakor egyedül indult az állomásra.

Az alak a járdán várta... és követte.
Ezen az estén nem esett, ezért tisztábban látszott a körvonala, noha 

most is mintha úszott volna a levegőben, miközben neki-neki lendült, 
előbukkant a mellékutcákból, átpréselődött a tömegen. Bili Amesben egy 
pillanatra felöltött a gondolat, hogyha csak ő látja, akkor talán mégis túl 
sokat dolgozhatott az utóbbi időkben, a stressz... de aztán rájött, hogy ez 
mit sem számít, mert akár ott volt, akár nem, annyira gyorsan mozgott, 
hogy az embernek nagyon kellett meresztenie a szemét, ha látni akarta.

Ha látni akarta! Amesnek az jutott az eszébe, hogy talán ő maga, az 
eltemetett lelkiismeret-furdalástól indíttatva, varázsolta elő, keltette életre 



a fenyegető alakot, aki, és mostanra már teljesen biztos volt ebben, nem 
más, mint az a tehetséges fiatalember, akinek miatta tört derékba a 
pályafutása.

De ez se számított. Mert mikor utolsó pillantást vetett rá, mielőtt még 
belépett volna a vonat biztonságába, tisztán látta, hogy a tárgy a 
fiatalember kezében egy... pisztoly.

Hétfő éjjel nem voltak lidérces álmai... de, dacára annak, hogy mindent 
elmondott a feleségének, aki megnyugtatta, nem tudott elaludni.

És kedden, mikor eljött a hét óra, amit várt, mert megváltást jelentett a 
fárasztó munkanaptól, és amitől korábbi élményei miatt immár rettegett... 
az az alak már várt rá. 

Úgyhogy szerdán, miután fél órán át fogta a telefonkagylót, és nem 
tudta eldönteni, mit tegyen, Bili végül döntő, és véleménye szerint az 
egyetlen értelmes lépésre szánta el magát. Felhívta a rendőrséget.
- Ööö... azt akarom bejelenteni, hogy követnek... a nyomomban vannak...  
Valaki, akit ismerek. Ismertem.

Miután többször többfelé kapcsolták, egy mogorva, idősebb hang 
jelentkezett, akinek végre elmondhatta a részleteket.
- Nos, Mr. Ames - érkezett a válasz, - két dolgot tehetünk. Egy, 
ellenőrizzük, hogy a pasas szerepel-e a nyilvántartásunkban. Kettő, 
kiderítjük, hol lakik most, tehát, ha gondolja, jöjjön ide, és írja meg a 
feljelentését. - Szünet. - Adja meg a telefonszámát, és visszahívom.

Bili ujjai az asztalon doboltak, képtelen volt dolgozni. Aztán megérkezett 
a hívás. A telefon csörgésére ijedten felugrott; eddig nem tudatosodott 
benne, milyen feszültté tette az eset.
- Ööö... Mr. Ames?
- Igen?
- Ellenőriztem a számítógépen, a maga fiatalembere nem szerepel a 
nyilvántartásunkban.
- Gondoltam, hogy nem volt köze a bűnözéshez... eddig. De...
- Nem érti pontosan a dolgokat. Átnéztük az összes szövetségi aktát. És 
egyáltalán nincs róla semmiféle feljegyzés.

A rövid januári nap hátralévő részében Ames bezárt ajtajú irodájában 
üldögélt, még az ebédet is kihagyta, és a problémáján gondolkodott. Rá 
kellett jönnie, hogy az évek során elszokott ettől a tevékenységtől. Soha 
nem érezte bűnösnek vagy felelősnek magát azért, mert valakit felvett 
vagy elküldött, a döntéseit mindig rutinszerűen hozta meg. És most 
mindez összeomlott; nem voltak egyértelmű válaszok, még a kormány 
irataiban sem. Életében először védekezésre kényszerült... fizikailag is fe-
nyegette az utcán látott árnyalak.

Közben odakint besötétedett, közeledett a hét óra, őt pedig elborította 
az abszolút, a gyomorszorító rettegés.

 Tűntesd el... könyörgött valami láthatatlan segítőnek. De nem volt 
segítség. Úgyhogy, nyolc óra felé kivonszolta, elgyötört, megöregedett 
testét az épületből... és leintett egy taxit.
- Csak erre a pár tömbre? - kérdezte az őszinte New York-i taxis.
- Fáj a lábam - hazudta Bili, és azon töprengett, mi az ördög történt vele.
- Értem, értem.



Megint a vonat biztonságában. Szíve őrült dobogása lecsillapodott, 
ismét könnyebben lélegzett. Kényelmesen elhelyezkedett. Még a Wall 
Street Journalba is belekukkantott. Körbenézett...

És megpillantotta az árnyat. Alig látható folt, a kocsi vége és az álló 
utasok között.

Az egy órás út hátralévő ideje alatt, amely egy egész életnek, 
ismeretlen és szokatlan életnek, tűnt, Bili dermedten ült, és fogalma sem 
volt róla, hogy mit is kéne tennie... kivéve talán azt, hogy imádkozhat a 
megváltó halálért. Most már tisztában volt azzal is, hogy nemcsak a 
fiatalember fenyegető alakja kísérti. A lelke mélyén változott meg valami. 
Tehát a megállójához érkezvén nem érzett valódi megkönnyebbülést, 
amikor félve körbenézett, és megállapította, hogy az árnyék eltűnt.

És azon az éjjelen, mikor végre sikerült elaludnia, megint előjött a 
lidérces álom, a nehéz, közeledő lábak. Csakhogy ezúttal már sokkal 
közelebbről látta... gyakorlatilag összeszoruló mellkasán.

A csütörtök verőfényes reggellel érkezett. De Bili Amesnek, aki oda sem 
figyelve öltözködött, és érdektelen megjegyzéseket váltott a feleségével, 
épp olyan sötétnek és esősnek tűnt, mint az előző péntek.

Azért valami mégis megváltozott. Mert valamikor az éjszaka közepén, 
miközben a lepedőt markolászta, eszébe jutott egy üzleti aranyszabály. 
Nevezetesen, hogy a problémákkal azonnal szembe kell nézni. Nem 
szabad halogatni, várni, azonnali cselekvésre van szükség. És ennek az 
ötletnek köszönhetően útközben, és itt, a sarokiroda íróasztala mellett is 
valami végig a zsebében lapult.

A pisztolya.
Ames a második napot töltötte zárt ajtó mögött. Nem dolgozott. De 

ezúttal meg sem próbált gondolkozni. Egyszerűen csak várt. És nem 
érezte kényelmetlenül magát, hiszen megszületett a döntés.

És hét órakor céltudatosan elindult a sötét utcán. Elvegyült a 
nagykabátos tömegben, és csak akkor pillantott oldalra, amikor a 
mellékutcák sötét torka előtt haladt el. Amíg aztán az egyik sarkon, hiszen 
tudta, hogy ez fog történni, megpillantotta az élete immár szerves részévé 
vált leselkedő alakot.

Beugrott a mellékutcába. Az árny nem hátrált. Csak állt, alig egy 
méterre tőle. Mocskos, szakadt öltönye egykor drága és új volt. Arca űzött, 
kísérteties... és a szeme... Bili a csontja velejéig megborzongott a szemek 
láttán... véreres, szúrós tekintete belefúródott az övébe... elátkozott és 
megátkozó, vádló pillantás... ezt soha nem hitte volna.

És akkor megszólalt az árny, gyantás lehelete Bili arcába csapott.
- Azt mondta, nem illek bele a világukba - susogta. - Túl okos vagyok. Ezt 
mondta, amikor kirúgott. Esetleg - nyafogta, - túl... mély lettem volna?
- Sajnálom... - mondta ösztönösen Bili Ames. De tudta, hogy ez nem elég.
- Akkor - mondta vádlón a valamikori fiatalember árnyéka, és felemelte a 
kezében tartott vaskos fémtárgyat, - azt hiszem itt az ideje, hogy 
kiderítsük, hogy illik bele maga az én világomba.

A félelem és a még mindig benne élő hitetlenség ellenére Bili 
megragadta a zsebébe rejtett tárgyat, és elsőnek lőtt. És újra. Összesen 
hat lövés dördült el, mind a hat hangját visszaverték a téglafalak, és mind 
a hat pontosan célba talált.



De a vele szemben álló alak nem esett össze. Csak mosolygott... és Bili 
szívére célzott.

 Amikor a hetedik, teljesen valóságos lövés eldördült, Bili hátra zuhant, 
bele egy másik világba, és akkor még eszébe villant, amit a rendőr a 
telefonba morgott: - Egyáltalán nincs róla semmi. - És amit a veterán titkár 
mondott a fiatalemberről egy héttel korábban, az ebédnél.
- Csak kísértete régebbi önmagának.

CHARLES DE LINT - A Szent Tűz

Senki nem él örökké,
a holtak nem kelnek fel,

és még a leghosszabb folyó is,
valahol a tenger biztonságába kanyarog.

Örökké senki nem él
A holt föl nem kél

A leghosszabb folyó is
A tenger biztonságába ér.

Angol népköltés Stephen Gallagher gyűjtése

A 10 000 Maniacs szólt a rádióból -,a banda, ők nem tartoztak a 
holdkórosok közé; legújabb kislemezéről játszott, Natalie Merchant tiszta 
hangja nyugtató balzsamként szárnyalt a zene fölé.

Twuble me...
Mondd el a gondjaidat... gyakran már az is enyhít a bajokon, ha jól 

kibeszéled magadat. Nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, 
ez tényleg így van. Csak találnod kell valakit, aki meghallgat.

Nicky Straw megpróbált beszélni. Bármit megpróbált volna, ami segít, 
de semmi nem jött össze. Csak egyetlen módon oldhatta meg a 
problémáit, és hosszú időbe telt, míg ezt el tudta fogadni. De nehéz volt, 
mert a munkával soha nem lehetett végezni. Ha egyet elkapott, a követke-
ző nyomorult máris ott zümmögött az arca előtt, mint hullán a döglegyek.

Belefáradt már abba, hogy rendbe hozza a dolgokat. Belefáradt a 
rohanásba. Belefáradt a magányba.

Twuble me...
A bokor rejtekében kuporogva is tisztán hallotta a zenét. A rádió a 

takaró egyik sarkán hevert, a lány Christy Ridell How to Make the Wind 
Blow puhafedelű kiadását olvasta. Egy kicsit még hasonlított is Nathalie 
Merchantre. Ugyanaz a sötét szem, sötét haj; ugyanaz a kecses alak. 
Viszont jobban öltözik. Nem azok a turkálóból kihalászott ruhák, amik a 
valóságnál sokkal öregebbnek mutatják Nathalie-t; egyszerű, tiszta fehér 
trikó, élénksárga sort. A fehér Reebok fűzője a sorttal megegyező színű. 
Piros hajpánt.

Az égbolt fénye halványulni kezdett. Hamarosan nem lesz elég világos 
az olvasáshoz. A lány akkor talán feláll, és elmegy.

Nicky a lábán ülve kuporgott. A súlyát egyik lábáról áthelyezte a 
másikra.



Talán semmi nem történik, de igazából tudta, hogy a dolgok nem így 
működnek. Nem most, amikor a szerencse kezdi cserben hagyni.

Pech.
Twuble me…
Megpróbáltam, gondolta. Igazán megpróbáltam. De nem vált be, igaz?
Úgyhogy visszajött, hogy az egyetlen lehetséges módon rakja rendbe a 

dolgokat.
A lányt Luann-nak hívták. Luann Sommersonnak.
A Tombsban szedte fel, ez a hely olyan messze volt Fitzhenroy Park zöld 

menedékétől, amilyen messze ez Newfordban elképzelhető. A város 
lepusztult része volt - az urbánus hanyatlás vadonja, a neonfénytől és 
csillogástól visszahódított terület. Zsúfolt, lepusztult, málladozó 
háztömbök. Az a hely, ahol hajléktalanok guberálnak és menedéket 
keresnek, ahol a gyerekek kint lógnak, és megpróbálnak sört lopni, ahol a 
sarkokon gazdát cserél a drog, gyors kézmozdulatok, amikor a rongyos 
bankók átvándorolnak a másik marokba, cserébe a tiszavirág-életű 
boldogságot és hatalmat ígérő kis csomagokért. Ahol a részegek a 
vizelettől és ürüléktől bűzlő kapualjakban hortyognak, és ahova a rendőrök 
csak akkor mentek, ha szolgálatban beosztották őket, és átvenni a 
kenőpénzt.

Az a hely volt, ahol a szörnyetegek meghúzzák magukat, és csendben 
várják, hogy megérkezzen az Éjkirálynő és elkezdődjön a vadászat. Várják 
a sötétet. A szörnyek szerették az árnyékot, és szerette ő is, mert 
ugyanúgy el tudott rejtőzni, mint a többiek. Talán még jobban. Elvégre 
még mindig életben van, nem igaz?

A szörnyekre várt akkor is, amikor Luann megszólította. Hátát a falnak 
vetve figyelte, ahogy Tombsnál lassan elapad a forgalom, és már csak alig 
valami jut el belőle a Grace Streetre. Lábait szétvetve ült, azt játszotta, 
hogy lerobbant alkoholista. Háromnapos borosta, korpás haj, mocskos 
ruha, a zsebében összesen két dolcsi - nem volt nehéz eljátszani a 
szerepet. Az ingázók elsétáltak előtte, vagy csak átlépték, de senki sem 
pillantott rá. Tekintetük csak súrolta a földön ülő alakot, majd másfele 
néztek. Amíg fel nem bukkant a lány.

Megállt, leguggolt, hogy ne magasodjon fölé. Túl egészséges és tiszta 
volt ahhoz, hogy ezen a környéken lógjon.
- Úgy néz ki, mint akire ráférne egy kis étel.
- Gondolom maga fizetné? A lány bólintott.

Nicky megcsóválta a fejét. - Mi van? Szeret veszélyesen élni, 
kisasszony? Akárki is lehetek.

A lány ismét csak biccentett, az ajkán félmosoly játszott.
- Persze - mondta. - Akárki lehetnél, csakhogy te Nicky Straw vagy. Együtt 
jártunk az Angol 201-re, emlékszel?

Persze hogy azonnal felismerte, csak abban reménykedett, hogy a lány 
elfelejtette. Mert az a pasas, akire ő emlékszik, már nem létezett.
- Tudom, milyen, amikor az embert cserben hagyja a szerencse - tette 
hozzá a lány, amikor Nicky nem válaszolt.
- Hidd el, én is voltam már ilyen helyzetben.

Nem voltál te sehol, gondolta. Tudni sem akarnál azokról a helyekről, 
ahol megfordultam.



Te Luann Sommerson vagy - mondta végül. Megint a mosoly. - Hadd 
vegyek neked valamit enni, Nicky.

Szerette volna elkerülni az ilyesmit, de lelke mélyén végig tudta, hogy 
lehetetlen lesz. Ez történik, amikor saját városodba mész vadászni. Nem 
tudsz felszívódni a háttérben, mint a többi csavargó. Mindig lesz valaki, aki 
emlékszik rád.

Hé, Nicky, mi újság? Hogy van a feleséged? És a gyerekek?
Mintha érdekelte volna őket. Talán a változatosság kedvéért el kellene 

mondania az igazat. Emlékszel, még, mikor gyerekkorunkban, mikor még 
semmit sem tudtunk, azt hittük, hogy valami elbújt a szekrény sötétjében? 
Láss csudát! Egyik éjjel valamelyik szörny előbújt a szekrényből, és lerágta 
az arcukat.
- Gyere - mondta Luann.

Várakozva felállt. Ő meg várt egy szívdobbanásnyit, aztán még egyet. 
Mikor látta, hogy Luann nélküle nem megy el, feltápászkodott.
- Gyakran csinálod? - kérdezte.

A lány megrázta a fejét, - Most először. Elég egyetlen alkalom is...
- Olyan vagyok, mint mindenki más - magyarázta a lány.
- Úgy teszek, mintha senki nem heverne kiéhezve a szemétben. De amikor 
felismertelek, nem tudtam tovább menni.

Pedig jobban tetted volna, gondolta. Hallgatott, ettől a lány ideges lett, 
és fecsegni kezdett, miközben lassan ballagtak a Yoors Street irányába.
- Menjünk fel hozzám - mondta hirtelen. - Ott le is mosakodhatnál. Chad - 
a volt férjem - otthagyott néhány ruhát, lehet, hogy jók rád...
- Ööö...
- Remek ötlet - könyörült meg rajta a férfi. Cserébe azt a mosolyt kapta. 
Az ember beleveszhet a melegségébe, gondolta. Egy hónapig elég lenne 
egy szörnynek.
- És ez a pasas - kezdte, - ez a Chad. Régen ment el?

A mosoly elhalványult.
- Három és fél hete lesz - mondta.

Ez sok mindent megmagyaráz. Semmi nem segít annyira abban, hogy 
megfeledkezz a saját nyomorúságodról, mint az, ha találkozol valakivel, 
aki még nálad is nagyobb bajban van,
- Nem lehet valami bölcs ember.
- Ez... Köszönöm, Nicky. Azt hiszem szükségem volt már, hogy valami 
effélét halljak.
- Hé, én egy csavargó vagyok. Nekünk nincs jobb dolgunk, mint kitalálni, 
hogy milyen kedvességeket mondjunk.
- Te sose voltál csavargó, Nicky.
- Aha. A dolgok változnak.

Megértette a célzást. Séta közben tehát inkább arról a könyvről beszélt, 
amit előző este kezdett el olvasni.

Nagyjából negyedóra alatt értek el Lower Crowsea központjába, a 
McKenniten lévő lakáshoz. Saját lépcsőfeljárója volt, egy kis libanoni 
fűszeres közvetlen szomszédságában, a járdáról vezetett az utcára néző 
apró balkonra.

Odabent nyilvánvalóan látszottak a nemrégiben lezajlott válás nyomai. 
Az ablak előtti narancsos ládán állt az erősítő, de hiányoztak a hangfalak. 



Az ablaktól jobbra volt a könyvespolc, nagy foghíj jakkal ott, ahonnan 
egyes köteteket kiemeltek. A szoba közepén két rattan szék, rajtuk színes 
párnák, de se sarokasztal, se dohányzóasztal nem tartozott hozzájuk. Be 
kellett érnie egy másik narancsos ládával. Ezen halomban hevertek az 
újságok, tányérok egymás hegyén-hátán, és a maradék helyet elfoglalta a 
háztartásban fellelhető összes kávésbögre. A könyvespolc alján egy 
hordozható fekete-fehér Zenith tévé állt, mellette egy hordozható kazettás 
magnó. A falakon jó néhány szögletes folt mutatta, hol lógtak valamikor 
képek. Az egyik szék mellett több heti újság hevert.

Mentegetőzni kezdett a rendetlenség miatt, aztán elmosolyodott és 
megvonta a vállát.

Nicky is vele mosolygott. Mintha elnézést kéne tőle kérni, tőle, aki úgy 
néz ki, ahogy. Megmutatta a fürdőszobát. Mire lezuhanyozott, és frissen 
borotválva Chad egyik kordnadrágjában, és fehér vászoningében - mind a 
kettő legalább egy számmal nagyobb volt a kelleténél - kijött, a lány már 
elkészítette a salátát, és megterítette a konyhai kis asztalt: poharak, egy 
palack bor várva, hogy ő nyissa ki, rántott hús; a tűzhelyen krumpli főtt.

Nicky gyomra megkordult, amint megérezte a konyhát betöltő gazdag 
illatokat.

Vacsora közben Luann kicsit mesélt kudarcba fulladt házasságáról - nem 
annyira keserűen, mint inkább szomorúan - de legfőképpen az egyetemi 
éveket elevenítette fel Amíg beszélt, Nicky rádöbbent, hogy csupán az an-
gol órákra jártak közösen, de azért hagyta, hogy elmesélje a campusban 
történteket, amire ő maga csak félig-meddig, hallomásból emlékezett, 
beszéljen olyan emberekről, akiknek a neve már akkor sem jelentett 
semmit a számára, hát még most.

Mert azok legalább nem voltak szörnyek.
Kijavította magát. Mert akkoriban még nem tudta felismerni köztük a 

szörnyeket.
- Az istenit, figyelj már rám - mondta hirtelen Luann.
Befejezték a vacsorát, a nappaliban üldögélve itták a kávét. Tévedett, a 
konyhaszekrényben volt még két tiszta bögre.
- Figyelek.

Megint rávillantotta sajátságos mosolyát - ezúttal szomorkás sóvárgás 
látszott rajta.
- Tudom, hogy figyeltél - felelte. - Egyfolytában csak magamról 
beszéltem. És te Nicky? Veled mi történt?
- Én...

Hol kezdje? Melyik hazugságot vegye elő?
Ez is milyen jó az utcán kallódókban. Nem kérdezősködnek. A te dolgod, 

hogy miért kerültél oda. De a tisztes polgárok mindig a miértekre és a 
hogyanokra kíváncsiak.

Amíg habozott, a lány rádöbbent, hogy tapintatlan volt.
- Bocsáss meg - mondta. - Ha nem akarsz beszélni róla...
- Nem arról van szó - kezdte Nicky, - csak...
- Nehéz megnyílni...?

Próbáld meg a lehetetlent. És fura módon Nicky azt érezte, hogy igenis 
szeretne róla beszélni. Megmagyarázni. Könnyíteni a terhén. Akár 



figyelmeztetni is, hiszen ez a nő pontosan az a fajta, akikre utaznak a 
szörnyek.

A benne égő tűz átsugárzott a bőrén, szinte glóriát font köré, vibráló 
árnyékot vetett. Egyszerre fényes csillogás és mézszínű, mélyarany 
kisugárzás. A tekintetében. A mosolyában. Előbb vagy utóbb egy csapat 
szörny fogja körbevenni, megérzik, ahogy a narkós kiszimatolja az 
anyagot.
- Hát, itt vannak ezek az... izék - kezdte lassan. - Eléggé hasonlítanak 
hozzánk ahhoz, hogy észrevétlenül mozogjanak közöttünk... különösen 
éjjel. De ők... ők nem emberek.

Luann meghökkenve bámult, ez egy cseppet sem lepte meg.
- Ezek szörnyek - folytatta. - Nem tudom pontosan, hogy kicsodák, hogy 
honnan jöttek, de az biztos, hogy nem természetes lények. Belőlünk élnek, 
a reményeinket, álmainkat, az életkedvünket eszik meg. Olyanok, mint a... 
azt hiszem a legjobb hasonlat, ha azt mondom, olyanok, mint a vámpírok. 
Ha egyszer elkaptak, nem lehet többé lerázni őket. Addig maradnak, amíg 
szárazra nem szívnak.

A meglepődés helyét enyhe riadalom vette át, de Nicky, most, hogy 
belekezdett, elhatározta, hogy végig mondja a történetet.
- Mit - kezdte volna Luann.
- Mit csinálok? - szakította félbe Nicky. - Vadászom rájuk.

A 10000 Maniacs dala véget ért, és a műsorvezető egy újabb dallal 
ajándékozta meg a távozó napot. Ezúttal Nicky nem tudta megnevezni az 
együttest, de a dal, lüktető ritmusa ismerősnek tűnt. A szólóénekes 
lángoló ágyakról dalolt...

A rádió mellett Luann letette a könyvét, és nyújtózkodott.
Gyerünk, gondolta Nicky. Menj innen. Most. Amíg még mehetsz.
 Ehelyett hátradőlt, tarkója alatt összekulcsolta a kezét, felnézett a 

sötétülő égre, és hallgatta a zenét. Talán az első csillagot akarta 
megvárni.

Amikor kívánhat valamit.
A benne égő tűz minden csillagnál fényesebb volt. Lángolt, lüktetett, 

ahogy a gondolatai ugráltak.
Hívta a szörnyeket.
Nicky ujjai ökölbe szorultak. Kényszerítette magát, hogy másfelé 

nézzen. De még csukott szemmel is látta a tüzet. A meleg áthidalta a 
kettőjük közti távolságot, úgy érezte, mintha mellette feküdne a takarón, 
bőre a bőréhez érne. A pulzusa átvette a lány szívverésének ritmusát.

Ezt érezték a szörnyek is. Erre vágytak, ezt éhezték, ebből táplálkoztak. 
Ezt tagadta meg tőlük.

Az élet szikráját.
A szent tüzet.
Nem tudta tovább elfordítani a tekintetét. Még egyszer látnia kellett, a 

lángoló, égő tüzet...
Kinyitotta a szemét, a Fitzhenry Parkra végre leszállt az alkony. És 

Luann - szikrázott a félhomályban.
- Hogy érted, hogy vadászol rájuk? - kérdezte Luann.
- Megölöm őket - felelte Nicky. - De...



- Értsd meg, ezek nem emberek! Csak hasonlítanak hozzánk, de az arcuk 
nem tökéletes, a mi testünket viselik, de mégis olyan, mintha egy 
számmal nagyobb ruhába bújtak volna.

Beszéd közben megérintette a kölcsön kapott inget. A lány csak bámult 
rá - a korábbi mosoly nyomtalanul eltűnt az arcáról. A szemébe félelem 
költözött.

Ez az, mondta magában. Ennyi elég volt. Most húzz el innét.
De most, hogy elkezdte, már nem volt képes abbahagyni. Az a sok 

magányos év, a véget érni nem akaró vadászat, mind kikívánkozott belőle.
- Éjjel jelennek meg - folytatta. - Éjjel nem keltenek feltűnést. Akkor azt 
hiszed, hogy tántorgó részeg vagy botorkáló öregember került az utadba, 
eszedbe sem jut, hogy szörnyeteggel hozott össze a balszerencse. Ezek a 
szörnyek abból a tűzből élnek, ami emberré tesz bennünket.
- A... tűzből?

Nicky megérintette a mellkasát.
- Ez itt - mondta. - Azokra vadásznak, akikben a legfényesebben ég a tűz. 
Mint például te - tette hozzá.

Luann ellökte a székét az asztaltól. Menekülni akart. Aztán látszott rajta, 
amikor felfogta, hogy nincs hova menekülnie. A tudás a szemében volt, a 
félelem, bénító pánikká alakult. Hova menekülhetne, ahol nem éri utol?
- Tudom, mire gondolsz - mondta Nicky - Ha valaki nekem jön ezzel a 
mesével azelőtt... azelőtt, hogy megismertem őket...
- Anyu! Apu! - hallotta a kislánya sírását. - A szörnyek eljöttek értem!

Meg kell nyugtatnia. Meg kell mutatni, hogy a szekrény üres. De eszébe 
sem jutott az ablak, és az ablak alatti tűz-lépcső. Soha egy pillanatig sem 
gondolta volna, hogy a szörnyek az ablakon jönnek be, és akkor viszik el 
mindkettőjüket, amikor ő dolgozik.

De ez még azelőtt volt, hogy megismerte a szörnyeket, ugyebár.)
Lenézett az asztalra, és megköszörülte a torkát. A szemébe fájdalom 

költözött, mikor tekintete találkozott a lány pillantásával - mély fájdalom, 
olyan mély, mint a másik félelme.
- Ha valaki ilyesmit mesél - folytatta -, akkor azt javasoltam volna, hogy 
költözzön a sárga házba, és béreljen ki magának egy kipárnázott cellát, 
zárja magára az ajtót, és dobja el a kulcsot. De ma már nem így 
gondolkozom. Mert látom őket. Felismerem őket. Csak egyszer kell meg-
tapasztalni, és örökre megszabadulsz a hitetlenségtől. És soha nem 
felejted el őket.
- És... és te egyszerűen... megölöd ezeket az embereket?

 A hangja elhaló, alig több a suttogásnál. A gondolatai egyetlen tény 
körül forogtak. Semmi mást nem hallott meg.
- Már mondtam... ezek nem emberek - kezdte volna, aztán megrázta a 
fejét.

Mi értelme lenne? Mit gondolt, mi fog történni? Hogy megérti, és 
azonnal a segítségére siet? Gyere édesem, majd én vállalom a kockázatot. 
Kérsz még egy kis fokhagymát?

De ezek nem vámpírok. Nem tudta, hogy pontosan micsodák, csak azt, 
hogy nagyon veszedelmesek.

Szörnyek.



- Tudnak rólam - mondta. - Azóta vadásznak rám, hogy elkezdtem 
vadászni rájuk, de nekik túl gyors vagyok. Egy nap persze majd hibázok, 
és akkor elkapnak. Vagy ők, vagy
a zsaruk. És egy éjszakát sem élnék túl a cellában. A szörnyek azonnal 
lecsapnának rám...

Elhalt a hangja. A lány alsó ajka remegett. A szemei olyanok voltak, 
mint egy rémült, csapdába esett kis állatkáé, akit már-már elért a vadász 
keze.
- Azt hiszem mennem kell - mondta Nicky.

Felállt az asztal mellől, és úgy tett, mintha nem vette volna észre a lány 
szemében felvillanó döbbent megkönnyebbülést. Megállt a balkonra 
vezető ajtó előtt.
- Nem akartalak megijeszteni.
- Én... te...

Megrázta a fejét. - Nem kellett volna idejönnöm.
- Én...

Még most sem volt képes két szót összekapcsolni. Még mindig nem hitte 
el, hogy élve megússza az estét. Nicky sajnálta, hogy ennyire 
megijesztette, de talán ez volt a legjobb, amit tehetett. Talán többé nem 
hoz haza idegeneket, úgy, ahogy ma őt hazahozta. Talán a szörnyek 
sosem akadnak rá.
- Csak egyre gondolj - mondta, mielőtt elment. – Mi van, ha igazat 
mondtam?

Azzal kilépett, és becsukta maga mögött az ajtót. Ha kellett, nagyon 
gyorsan tudott mozogni - ezért maradhatott életben annyi hosszú éven át. 
Mire a lány a nappali ablakához ért, ő már lement a lépcsőkön, átvágott az 
utcán, visszanézett az divatos étterem és a könyvesbolt - mind a kettő 
zárva volt - között ásító sötét kis utca torkából. Látta, hogy a lány az utcát 
fürkészi, őt keresi a tekintete.

De nem vette észre.
És ez így is marad.
Kilépett a bokrok közül, bizonytalan maszk-arca elmozdult a gyenge 

fényben. Luann felült, a rádió kereső gombját tekergette, egyik csatornáról 
a másikra. Csak akkor hallotta meg, mikor már majdnem rajta volt. Mikor 
megfordult, az arcából minden szín kiszaladt. Mászva hátrált, menekülni 
akart, aztán csak feküdt, rémülten nézett, a szája sikoltásra nyílt, de hang 
nem jött ki a torkán. Az előre hajolt...

De akkor már ott volt Nicky. A vadászkés, amit egyébkor az inge alatt 
egy tokban hordott, éllel felfelé meredt előre a kezében. Megragadta a 
szörny gallérját, és megpördítette. Mielőtt a szörny megmozdulhatott 
volna, Nicky a gyomrába mélyesztette a kést, és felrántotta a pengét. A 
mindkettőjüket megfestette a kifröccsenő vér.

Hallotta Luann sikoltását. Érezte a markában a haldokló szörny 
tekergését. Ajkán érezte a szörny vérének ízét. De gondolatai évekkel és 
mérföldekkel távolabb jártak, messze, messze, vissza abba a kis lakásba, 
ahol a felesége és a kislánya szörnyek áldozatai lettek, a szörnyeké, akik a 
kislány szerint a szekrényben laktak...



A szörny kicsúszott a szorításából, és elterült a földön. A kés kiesett 
Nicky kezéből. Luannra nézett, és most már látta is. Térdelt, úgy nézte őt 
és a szörnyet, mintha földönkívüliek lennének.
- Az... arca... ő.

Alig tudott beszélni.
- Többször nem tudom megtenni - mondta Nicky.

Belül teljesen üres volt. Semmit sem érzett. Olyan volt, mintha az 
éveken át tartó szörnyvadászat végül kioltotta volna benne a tüzet. 

A távolból sziréna hallatszott. Valaki biztos látta a történteket. Rendes 
állampolgár lehetett, mert az utca embere nem üti az orrát mások 
dolgába, függetlenül attól, hogy mit látnak.
- Itt a vége - mondta.

Leült a szörny hullája mellé, és várta, hogy megérkezzen a rendőrség.
- Nekem itt a vége.

Másnap Luann még mindig sokkos állapotban volt.
Mire végre sikerült elmenekülnie a rendőrség és a sajtó végelláthatatlan 

kérdésözönétől, kiderült, hogy a magány sem hoz megkönnyebbülést. 
Állandóan a támadó arcát látta. Tényleg úgy mozgott, mint egy rosszul 
felrakott maszk? Vagy csak a rossz megvilágítás és Nicky rémtörténete 
láttatta vele?

Az arcuk nem tökéletes...
Nem tudta kiverni a fejéből. Az arcot. A vért. A rendőröket, akik 

elrángatták Nickyt. És mindazt, amit előző este mesélt.
Szörnyetegek.
Őrült lények.
Ezek a szörnyek abból a tűzből élnek, ami emberré tesz bennünket.
Abból a mérhetetlen fájdalomból élnek, amit magában hordozott.
Nem emberek... csak úgy néznek ki, mint mi...
A balkonról behallatszó tompa puffanásra idegesen felugrott a székből, 

aztán rájött, hogy csak az újságos fiú dobta be a lapokat. Valójában nem 
akarta elolvasni, hogy mit ír a Daily Journal, de nem tudott ellenállni, 
kiment érte. Behozta az újságot, leült, és a térdére terítette az újságot.

Természetesen a sztorit az első oldalon hozták. Volt egy elmosódott 
fénykép. Egy felvétel amint elviszik a hullazsákot, egy kép Nickyről válltól 
felfelé...

A szíve a szokásosnál kétszer gyorsabban vert, amikor elolvasta a Nicky 
képe alatti címet: A GYILKOST HOLTAN TALÁLTAK A CELLÁJÁBAN - A 
RENDŐRSÉG NEM ÉRTI

- Nem - mondta ki hangosan. Mindent tudnak rólam.
Odébb lökte az újságot, az leesett a földre. De Nicky képe a padlóról is 

őt nézte. Vadásznak rám.
Nem lehet igaz, amit mesélt. Egy szerencsétlen ember hallucinációi.
És egy éjszakát sem élnék túl a cellában... A szörnyek azonnal 

lecsapnának rám.
De hiszen valamikor jól ismerte - nagyon régen - és akkor teljesen 

normális volt, mint akárki más. Mégis, az emberek megváltozhatnak...
Felemelte az újságot, és gyorsan átfutotta a cikket. Ész szerű 

magyarázatot keresett, hogy végre elűzhesse irracionális félelmét, az újra 



feltámadó rettegést. De a rendőrség semmit sem tudott. Senki nem tudott 
semmit.

„Azt hiszem ebben a pillanatban egyedül Nicky Straw tudja, hogy 
pontosan mi is történt", idézték a rendőrségi szóvivőt.

Nicky és te, mondta egy vékony kis hang Luann agyában.
Megrázta a fejét, el akarta hessegetni a hangot.
Azokra vadásznak, akikben a legfényesebben ég a tűz...
Kinézett az ablakon. A piszkos üveg mögött közeledett az este.  

Hamarosan sötét lesz. Hamarosan éjszaka lesz.
A fény belenyúlik az éjszakába. Minél fényesebb, annál messzebbre 

világít.
Azokra vadásznak, akikben a legfényesebben ég a tűz... mint például a 

tiéd...
- Nem... nem is igaz - motyogta, a hangja üresen visszhangzott a 
szobában. - Semmi nem igaz. Mondd, hogy nem igaz, Nicky. De Nicky 
meghalt.

Megint elejtette az újságot, felállt, átlebegett a szobán, akár egy 
kísértet. Úgy érezte, egyszerűen semmihez sem kötődik már. Lent 
szokatlanul csöndes volt az utca. A szokásosnál kisebb a forgalom - se 
kocsik, se gyalogosok. Az utca átellenes oldalán, a könyvesbolt előtt egy 
árnyalak álldogált, háttal a kirakatnak, nekitámaszkodott az üvegnek. 
Mintha Luann ablakát nézte volna, de nem lehetett pontosan 
megállapítani, mert széles karimájú kalapja árnyékba vonta az arcát.

Ha egyszer megtalálnak, soha többé nem tudod lerázni őket.
Az a férfi a parkban. Az arca. Elmozdult. A bőr túl bő volt.
Addig vannak a nyomodba, míg szárazra nem szívnak.
Ez nem igaz.
Elfordult az ablaktól, megborzongott, összefonta maga előtt a karját, és 

eszébe jutott, amit Nicky közvetlenül a távozása előtt mondott.
Mi van, ha igazat mondtam?
Ezt képtelenség elhinni. Visszanézett az utcára, de az alak eltűnt. 

Hallgatózott, várta, hogy felhangozzon a balkonra vezető keskeny lépcsőn 
a lépések zaja. Várta, hogy az ablak mögötti árny megmozduljon.

Edward D. Hoch - A Lélekvadász

Olvastam egyszer egy régi horror történetet, a szerző nevét már 
elfelejtettem, egy emberről, aki örökösen lépéseket hallott maga mögött. 
Amikor azonban megfordult, senkit sem látott ott. Hát ez a történet jutott 
az eszembe, amikor telefonon beszéltem Arno Blackmoorral Stocholm-ból. 
Blackmoort előző év októberében ismertem meg a frankfurti 
Könyvkiállításon, pillanatok alatt összebarátkoztunk, ami gyakran 
előfordul, ha az emberek kikerülnek megszokott környezetükből, távol 
vannak az otthontól és az üzleti élet szokásaitól.

Blackmoor harmincnyolc éves volt, Stockholmban született, ott is élt, és 
egy „new age" könyvekre szakosodott kis kiadó főszerkesztőjeként 
dolgozott. A meghatározás ma már bármit jelenthet, a reinkarnációtól az 
okkult repülő csészealjakig és piramidológiáig. Néhány kellemes estét 
töltöttünk el Frankfurtban, egy pohár ital mellett, megbeszéltük a 
könyvkiadás gondjait New Yorkban és Stockholmban, karácsonykor 



felhívott, hogy boldog ünnepeket kívánjon, és mellékesen érdeklődött egy 
bizonyos manhattani irodalmi ügynökről.

Most, februárban megint telefonált. Túljutván az ilyenkor szokásos 
udvariassági fordulatokon, a tárgyra tért. -A könyvvásáron említetted az 
egyik barátodat, Simon Árkot. Mintha azt mondtad volna, hogy ördögűző.

 Nevetnem kellett a szóhasználatán. - Jaj, lehet, hogy Simon néha az 
ördög nyomába ered, de ördögűzőnek semmiképp sem nevezném.
- Ennek ellenére, lehet, hogy szükségem lenne a szolgálataira. Nagyon 
különleges dolgok történtek velem.

Rendszerint nem ilyen megbeszéléseket szoktam folytatni a világ másik 
felén élő ügyfeleimmel, de a hangja tiszta volt, és nyilvánvalóan 
aggasztotta valami. - Valami baj van? - kérdeztem.
- Az Óvárosban lakom, de ezt már tudod. A feleségemmel egy viszonylag 
modern lakásban élünk a Stortorget középkori utcafrontja mögött. A 
belvárosban dolgozom, a Királyi Operaház közelében, gyalog is közel van, 
csak egy hídon kell átmenni, az egyenesen az Óvárosba vezet. Nálunk 
hamar sötétedik, szóval tulajdonképpen már éjszaka
van, mire hazaérek. Az Óváros pedig éjjel kísérteties hely.

Elhallgatott, én meg sürgettem, hogy folytassa. Magukkal ragadtak a 
messziről érkező szavak. - Folytasd. Mi történt?
- Az elmúlt három este valaki hazáig követett. Hallottam magam mögött 
a hangokat, mintha patkó kopogott volna a macskaköveken, de amikor 
odanéztem, semmit sem láttam.
- Természetesen elmesélem majd a barátomnak - ígértem, - de nem 
hiszem, hogy sokat segíthetne. Talán egy kutyát, vagy valamilyen más 
állatot hallasz.
- Nem, biztos, hogy nem állat - a hangja megváltozott. Mintha valaki 
belépett volna a szobájába. - örülök, hogy beszélhettünk - mondta. - 
Köszönöm a hasznos információt. Nagyon hálás lennék, ha kézbe venné az 
ügyet.
- Beszélek a barátommal - ígértem ismét.

Akkor már majd' egy éve nem találkoztam Simon Arkkal, de telefonon 
beszéltünk párszor, tudtam, hogy a városban van, az egyszarvút ábrázoló 
faliszőnyegekkel kapcsolatos munkájához gyűjt anyagot. Tényleg fel 
akartam hívni svéd barátom ügyében, de ahogy ez már lenni szokott, a jó 
szándék mit sem segített. Arno Blackmoor huszonnégy órán belül meghalt.

A felesége táviratban közölte velem a szomorú hírt. Amo csütörtökön 
váratlanul meghalt, írta, temetése kedden lesz. A feszült üzenetből 
nyilvánvaló volt, hogy biztosra veszi, jelen leszek a szertartáson, bár nem 
igazán tudtam, miért kéne elmennem. Beszélgettünk egy-két este, utána 
néhányszor felhívott telefonon, jóval fiatalabb volt nálam, és egy másik 
világban élt.
- Ugye nem akarsz elmenni? - kérdezte Shelly, a feleségem, amikor este 
beszámoltam neki a táviratról.

Nem tudom. Azt hiszem fel kellene hívnom Simon Árkot.
Shelly sóhajtott, kiment a konyhába, valószínűleg attól tartott, hogy 

elutazom.
Később sikerült telefonon beszélnem Simonnal. Hallhatóan örült a 

hívásomnak. - Remélem, nem zavarlak a kutatásban.



- Szó sincs róla, kedves barátom. Csak egy kis cikkecskét írok az 
egyszarvúak patájával kapcsolatos több évtizedes vitával kapcsolatban - 
hogy tudniillik tömör vagy hasított volt-e. A korai auktorok feljegyzései 
megoszlanak, fele így, fele úgy vélekedett. Délután elmentem a 
Metropolitanbe, hogy megnézzem a Fogságba esett egyszarvút. 
Egyértelműen megállapítható, hogy hasított patájú.
- Mint az ördög patája - nem tudtam ellenállni, kénytelen voltam kicsit 
belepiszkálni Simon Ark érdeklődési körébe.
- Hát, igen - ismerte el. - csakhogy az egyszarvú hagyományosan a jóság 
jelképe.
- Simon, azért hívtalak, mert egy stockholmi barátom meghalt. A hét 
elején még telefonált, arra kért, hogy hozzalak össze vele. Nem voltam 
elég gyors. - Avval elmeséltem Blackmoor történetét.
- A felesége nem mondta, hogyan halt meg?
- Nem.

Azt hiszem olvastam róla valamit a londoni Timesban. A New York-i 
újságok nem foglalkoztak vele. Itt is van, a ma reggeli kiadásban. Az 
egyetem mellett van egy újságos, repülőn minden délután megkapja a 
Sweedish Editor Slain.

 Nem lepődtem meg, hogy meggyilkolták. - A részletekről nem írnak?
- Csak annyit, hogy tegnap, valamivel este hat után, amikor az irodájából 
tartott haza. New York-i idő szerint dél körül. A rendőrség, rablásra 
gyanakszik.
- Utalnak a fegyverre?
- Nem. Nagyon rövid cikk. A második bekezdésben a kiadói pályafutását 
ismertetik. Kedden lesz a temetése. Elmész?
- Hosszú az út Stockholmba, és nem volt annyira közeli barátom - 
ismételtem korábbi érvemet.
- Szívesen veled tartok. Az az ember azt gondolta, hogy segíteni tudok 
rajta. Talán még segíthetek.
- De hiszen meghalt, Simon.
- Mégis...

Szerintem Shelly már akkor tudta, hogy el fogok utazni, amikor 
meghallotta, hogy Simon Ark is kapcsolatban van az üggyel. Ifjabb 
koromban, mikor sűrűbben találkoztunk, gyakorta vitt magával egzotikus 
helyekre, Shelly mindig rosszallta ezeket az utakat. Most igyekeztem meg-
nyugtatni: - Csak néhány napra megyünk. Svéd kristályt hozok ajándékba.
- Azt jól teszed!

New Yorkból Stocholmig hosszú, unalmas és eseménytelen volt az út. 
Amikor nem szunyókáltam, Simon beszámolóját hallgattam az elmúlt pár 
évben végzett tevékenységéről. Többnyire áltudományos humbugnak 
nevezheti akárki, de időnként az ősi, titokzatos tudás felkeltette az 
érdeklődésemet. Épp a szanszkrit nyelvtan rejtelmeibe avatott volna be, 
mikor a gép békésen landolt a várostól huszonhárom kilométerre lévő 
Arlanda repülőtéren. Késő délelőtt volt, napfényes februári hétvége, bár a 
levegő csípett, majdnem fagyott. A földön itt-ott hófoltokat láttunk.

Korábban nem találkoztam Greta Blackmoorral, táviratban értesítettem 
a tervünkről. A Grand Hotelben vettünk ki egy nagy szobát, kilátással az 
alig pár lépésnyire lévő folyóra, és az Óvárosba vezető hídra. Blackmoorék 



a túloldalon laktak. Felhívtam Gretát, hogy tudassam, megérkeztünk, ő 
pedig még aznap délutánra meghívott maga hoz. Később Arno néhány 
barátja is beugrik, mondta, így lehetőségünk lesz arra, hogy 
megismerkedjünk velük még a keddi szertartás előtt. Megköszöntem a 
meghívást, de azt is megmondtam, hogy előbb szeretnénk elfogyasztani 
vasárnapi ebédünket a szállodában.

Ebéd közben Simon 'azért panaszkodott, hogy milyen kevéssé ismeri a 
svéd nyelvet. - Ma nem lesz rá szükséged - nyugtatgattam. - Mrs. 
Blackmoor tökéletesen beszél angolul, és biztosra veszem, hogy így 
vannak ezzel Blacmoor barátai is. A svéd gyerekek kilenc éves koruktól 
fogva tanulják a nyelvet, így van ez a második világháború vége óta. Az 
ötven év alattiak közül, szinte mindenki jól beszél angolul. A 
könyvkiállításon Blackmoor mesélte, hogy a svéd könyvesboltokban 
mindenütt kapható angol nyelvű irodalom. Rengeteg könyvet hoznak be 
Angliából, de még Amerikából is.

Nem volt nehéz megtalálni Blakcmoorék otthonát, az Óváros keskeny, 
kanyargós, középkori utcácskáin csak egyszer fordultunk zsákutcába, de 
megérkeztünk. Háromemeletes épület volt, apró terecskére nézett, ahol 
fadézsákban nyáron virágot neveltek. Csengetésünkre Greta Blackmoor 
maga nyitotta ki a nehéz tölgyfa ajtót. - Jöjjenek be - mondta. - Greta 
vagyok. - Csinos, jó harmincas asszony volt, fekete ruhájának fehér 
gallérja jól illett aranyszőke hajához, egészséges arcbőréhez. - Igazán örü-
lök, hogy megismerhettem. A férjem sokszor emlegette Frankfurt után.

Gyengéden kezet ráztunk. - Én is örülök, hogy ismerhettem. New 
Yorkban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy más országokban és 
városokban is foglalkoznak könyvkiadással. O pedig régi barátom, Simon 
Ark.

A mosoly egy pillanatra elhalványult, majd újra felragyogott. - Bárcsak 
korábban jött volna. A férjem biztosra vette, hogy ön megmentheti az 
életét.
- Halálát tehát nem egyszerű utcai bűntény okozta? - kérdezte Simon, 
miközben kibújt télikabátjából.
- Valaki napokon át a nyomában volt. Becserkészte, ahogy a férjem 
fogalmazott. Hallotta maga mögött a lépéseit, de sosem látta, hogy ki az.
- Igen, ezt nekem is mondta telefonon - mondtam. Bevezetett bennünket 
a nappaliba. Most láttam, hogy a házat teljesen felújították és renoválták. 
A kazettás mennyezet tetőablakai engedték be a nappali fényt, a második 
és harmadik emeleten a balkonok hálószobákba és fürdőszobákba 
vezetnek, magyarázta Greta, miközben bevezetett bennünket abba a 
szobába, ahol Arno dolgozott. Minden érzelemtől mentesen ejtette ki a 
nevét, szemlátomást elfogadta a történteket.

Mikor leültünk az óriási üveglapú dohányzóasztal mellé, megkértem 
Gretát, hogy mesélje el férje halálának körülményeit. - Tudja, szerda 
délután hívott fel - mondtam. - Az itt már este, ezért gondolom, hogy 
itthonról telefonálhatott.

Egy bólintással jelezte, hogy így történt. - Nagyon kiborította, hogy 
három egymást követő este valaki a nyomában volt, és akkor eszébe 
jutott, hogy maga említette Simon Ark nevét.

Simon megmoccant a bőrbevonatú kanapén. - Miért én? Miért nem a 
rendőrség?



- Nem hitte, hogy a rendőrség a segítségére lehet.
- De hát kirabolták, nem?
- Bizonyos értelemben, igen. A férjem ugyanis úgy vélte, hogy valaki el 
akarja rabolni a lelkét. A teste... szinte majdnem teljesen lefejezték.

Simon Ark felnézett az égboltra, és rövid időre teljes csend telepedett 
ránk.

Éles csengetés törte meg a varázslatot. Greta Blackmoor kisietett ajtót 
nyitni. Két férfi társaságában tért vissza, akik halványan emlékeztettek 
Arnóra. Mindketten harminc év körüliek lehettek, külsejük a sikeres 
üzletemberek magabiztos jólétét sugározta. Mrs. Blackmoor elhunyt férje 
két legjobb és legrégebbi barátjaként mutatta be őket.

A magasabbik, Bertil Millman a Királyi Palota Régiség Múzeumának 
igazgató-helyettese volt. A másik, valamivel alacsonyabb és kissé 
testesebb férfit Carl Kirunának hívták, és számítógépes chipek 
tervezésével foglalkozott.
- New Yorkból jöttek? - csodálkozott Kiruna. - Jól ismerte Arnót?
- Nem igazán - ismertem be. - Tavaly októberben néhány napot együtt 
töltöttünk a Frankfurti Könyvvásáron, utána még párszor beszéltünk 
telefonon. Utoljára egy nappal a halála előtt.
- Micsoda rémes bűntett - mondta Bertil Millman, miközben mellém 
telepedett. - Egyszerűen rettenetes. így meghalni...
- A rendőrség nem talált semmi nyomot? - kíváncsiskodott Simon.
- Úgy látszik nem. Azt mondják, véletlenül lett éppen ő az áldozat. - 
Millman elővette a pipáját, és idegesen tömködni kezdte. - Valami őrült, 
aki épp szerencsétlen Arnót szemelte ki magának.
- De három napig követte valaki - figyelmeztettem. - maga mondta a 
telefonban. Az volt az érzése, hogy valaki állandóan a nyomában van.
- Talán a gyilkos a megfelelő alkalomra várt - mondta Carl Kiruna.

Greta egyre türelmetlenebb lett. - Nem azért hívtalak ide benneteket, 
hogy Arno haláláról fecsegjetek, hanem hogy az életéről beszéljünk. Bertil, 
Carl, ugye elvállaljátok, hogy szóltok néhány szót a keddi temetésen?
- Természetesen.
- Persze - mondta Millman, meggyújtotta a pipáját, és folytatta. - Mi a 
helyzet Wahlstrommal? Ő is eljön?

Greta Blackmoor nem válaszolt azonnal. - Nem is tudom. Ő is az 
egyetemi banda tagja volt, igaz. Ti négyen...
- Öten - helyesbített Kiruna. - Csak hát Semlor már halott.
- Istenem - Greta a szája elé kapta a kezét. Észrevettem, hogy az arcából 
kifutott a vér. - Csak most jutott az eszembe. Micsoda? - kérdezte Simon 
Ark.
- Amikor tavaly Semlor egy motorkerékpár balesetben meghalt, Arno azt 
mesélte, hogy a feje szinte teljesen elvált a törzsétől. Ugyanúgy halt meg, 
mint Arno. Az ő lelkét is ellopta valaki?

Simon Ark a kandallópárkánynak támaszkodott. Fekete öltönyben, 
nyakkendővel pontosan úgy festett, mint egy parancsokat osztogató, 
idősödő államférfi. - Most már eleget hallottam erről a léleklopóról. Lenne 
valaki olyan kedves, és elmondaná, valójában miről is van szó?

Millman és Kiruna jelentőségteljesen egymásra néztek.
- Semmi komoly - felelte végül Kiruna. - Iskolás butaság.



- Arno egyszer említette, nem sokkal a házasságkötésünk után - mondta 
Greta, és ügyet sem vetett néhai férje barátaira. - Még abból az időből, 
amikor mindannyian egyetemisták voltak, majd' húsz évvel ezelőtt. Egy 
ostoba ceremónia során eladták a lelküket az ördögnek.

Szinte sípolva szakadt ki belőlem a levegő. - Hát ezért kellett a férjének 
Simon Ark. Ezért beszélt az ördögűzésről. Attól rettegett, hogy az ördög 
eljön érte.
- Így volt, igaz? - fordult az asszony a férfiakhoz, ám azok 
bűntudatosan hallgattak.
- De miért a fej? - kérdezte lágyan Simon. - Miért vágná le a Sátán a 
fejüket, már ha maguk szerint ez történt?
- Fogalmam sincs, mit higgyek - ismerte be az asszony.
- Egy Poe novella szól arról, hogy valaki fogadást köt az ördöggel, és a 
feje a tét.

Kicsit elmosolyodtam. - Poe ezt a novelláját humorosnak szánta. Bár 
lehet, hogy ez a svéd fordításban nem jött át teljesen.

Végül Millman mondta ki: - Menjen, és beszéljen Hans Wahlstormrnal, ha 
már muszáj. O majd mindent elmond. Egyszer még egy újságban is 
beszélt róla.

A szobában érezhetővé vált a feszültség. Tudtam, hogy ezt részben a mi 
jelenlétünk is okozza. Mikor azt javasoltam, hogy talán mennünk kéne, 
Greta szemlátomást megkönnyebbült. Behozta a kabátunkat, aztán 
kikísért bennünket. - Várom magukat kedden a temetésen - mondta. - Tíz 
órakor lesz a Szt. Jakab templomban. Közel van a szállodájukhoz.
- Ha úgy döntenénk, hogy meglátogatjuk Hans Wahlstro-möt, merre 
találjuk? - kérdezte Simon.

Az asszony habozott. Keze a nehéz tölgyfa ajtó kilincséi markolta. - 
Wahlstrom nem volt a férjem barátja. Évekkel ezelőtt összevesztek egy 
könyvön. Arno nem volt hajlandó kiadni, és utána Wahlstrom jóformán 
szóba sem állt vele. Egyébként a Karlavagenen lakik. A házszámot meg-
találják a telefonkönyvben.

Köszönöm - mondta Simon Ark. - Megtesszük, ami tőlünk telik.
Ahogy visszasétáltunk a szállodába, a késő délutáni hidegben szinte 

belénk fagyott a szusz. Már sötétedni kezdett, és én gyorsabbra vettem az 
iramot. - Nincsenek sokan ebben a városrészben, különösen, mikor már az 
üzletek is bezárnak.
- Sose félj barátom. Az ördögnek nem kell a mi fejünk.
- Mi köze a fejnek a lélekhez, Simon?
- Egyes kultúrák hite szerint a halál után a lélek a szájon át hagyja el a 
testet. Véleményem szerint a lefejezés gyorsítja ezt a folyamatot.
- Ez őrület!
- Látogassuk meg Hans Wahlstromöt holnap, és hallgassuk meg, mi 
mondanivalója van az üggyel kapcsolatban.
- A másik kettő szemlátomást nem akart róla beszélni.
- Wahlstrom talán beszédesebb lesz.

Korán ébredtem, mert a szállodai szobámba behallatszott a hétfő reggel 
munkába igyekvőket szállító komphajók zaja. A kikötő pontosan az 
ablakunk alatt volt. Figyeltem a reggeli sötétben az utcákon, az irodákba, 



üzletekbe siető embereket. Ahogy az ég fokozatosan kivilágosodott, 
láttam a szállingózó hópelyheket.

Simon Ark kijött a fürdőszobából, és öltözni kezdett. Eddig észre sem 
vettem, hogy már felkelt. - Milyen időnk van, barátom? - kérdezte.
- Szállingózik a hó. De nem hinném, hogy komolyabb havazásra kéne 
számítanunk.

Miután a szállodában megreggeliztünk, a telefonkönyvből kikerestem 
Hans Wahlstrom telefonszámát, és felhívtam. Megbeszéltük, hogy délután 
felkeressük az otthonában. Éppen elindultunk volna, hogy megnézzük a 
várost, amikor egy magas, ösztövér férfi nagykabátban, kalapban 
megállított bennünket a szálloda előcsarnokában. Név szerint szólított 
meg, majd bemutatkozott. - Frowler főfelügyelő vagyok, a stockholmi 
rendőrségtől. Szeretnék néhány szót váltani önökkel, uraim.

Leültünk a hallba, én pedig elmeséltem felületes barátságom történetét 
Arno Blackmoorral. A főfelügyelő Simont is kikérdezte, és nem úgy tűnt, 
mint aki elégedett a válaszokkal. - Tudják uraim, az osztályom egy nagyon 
súlyos bűntény ügyében nyomoz. Arno Blackmoor városunk nagyra 
becsült polgára volt. Tűrhetetlen, hogy valakit így, a sötét utcán 
meggyilkoljanak, hogy gyakorlatilag lefejezzék. Az özvegye szólt, hogy 
maguk tegnap érkeztek, és azt is ő mondta, hogy a halála előtti nap 
Blackmoor beszélt önnel telefonon.
- Pontosan így történt - mondtam, és amennyire emlékeztem, igyekeztem 
szó szerint felidézni a beszélgetést.
- Úgy érezte, hogy valaki vagy valami nyomon követi?
- Igen.
- De nem utalt rá, hogy ki vagy mi lehet?

Haboztam. - Nos, abban a hitben élt, hogy Simon barátom ördögűző. Az 
ő segítségét kérte. Gondolom, ezt azt jelenti, hogy valamilyen sátáni 
hatalomtól rettegett.
- Ugyan! Mr. Blackmoor intelligens, művelt úr volt. Miért gondolta volna, 
hogy démonok kerítik a hatalmukba?
- Erről fogalmam sincs. Talán a felesége meg tudja mondani.
- Kétszer is beszéltem vele. Vagy nem tud, vagy nem akar beszélni. Ezért 
gondoltam, hogy talán önök, uraim, a segítségünkre lehetnek.
- Esetleg - mondta Simon Ark. - De még nem most. Előfordul, hogy ki kell 
várni a megfelelő pillanatot, ha meg akarunk oldani egy rejtélyt.
- A megfelelő pillanatot? Egy újabb gyilkosságra gondol?
- Ez talán már meg is történt - mondta Simon. - Nyomoznia kéne egy 
Semlor nevű ember halála ügyében. Tavaly halt meg motorkerékpár 
balesetben. Ha jól tudom, őt is lefejezték.

A főfelügyelő összevonta a szemöldökét. Látszott, hogy ez új értesülés 
volt, fel is írta a nevet. - Mennyi ideig maradnak a városunkban? - 
kérdezte, mikor indulni készült.
- Holnapig biztosan - feleltem. - A temetés után meglátjuk, mennyi ideig 
van még itt szükség ránk.
- Remélem, értesítenek, ha el akarnának utazni.
Megígértem, hogy kapcsolatban maradunk, de az volt az érzésem, hogy 
nem sok esélyünk lenne, ha a tudta nélkül akarnánk eliszkolni.



Kora délután jutottunk el a Karlavagenre, ahol Hans Wahlstrom lakott. 
Elegáns lakóház volt, talán ha tíz éve épülhetett, az ajtóban egyenruhás őr 
jelentette be az érkezésünket. Wahlstrom az emeleti folyosón várt 
bennünket, amikor kiléptünk liftből. - Jöjjenek uraim. Azt ugyan nem 
tudom, miben segíthetek önöknek. Az elmúlt években nem voltam 
szorosabb kapcsolatban Arno Blackmoorral.

Az ablak előtt foglalt helyet, háttal a fénynek. Nagydarab férfi, a 
középkorúakra jellemző pocakkal. Nem igen hasonlított a korábban 
megismert évfolyamtársaira. Ritkuló haját elsimította mélyen ülő barna 
szeme elől, és azt kérdezte: - Először is, ki mesélt önöknek rólam?
- Egy Bertil Millman nevű úr.
- Millman, valóban?
- Azt mondta, maga majd elmeséli, milyen egyezségfélét kötöttek 
egyetemistaként az ördöggel.
- Arról akar hallani? - hátradőlt, és nevetni kezdett.
- Állítólag egyszer egy interjúban is említést tett róla.
- Talán azért, mert író vagyok, több humorral tekintettem vissza erre az 
epizódra, mint ők.
- Egyetemista korában író volt? - kérdezte Simon.
- Az egyetemi újság közölte a novelláimat.
- Írt valaha erről az úgynevezett sátáni paktumról?
- Nem - soha nem használtam fel a barátaimat a kitalált történeteimben. 
Épp ez volt az egyik oka annak, hogy elhidegültünk egymástól Arnóval. A 
kiadója megjelentette
két regényemet, és mondhatom, egész szép visszhangjuk volt. Aztán 
megírtam a harmadik könyvet, és azt maga Arno utasította vissza. Azt 
állította, hogy valós személyeket szerepeltetek a regényben, és tartott 
tőle, hogy azonosítani lehet majd őket. Mondtam ugyan, hogy ostobasá-
gokat beszél, de ő megmakacsolta magát. Végül egy rivális cég adta ki, 
miután kicsit lerövidítettem. De eltértem a tárgytól. Sajnos ez gyakran 
megesik velem. A Sátánnal kötött szerződésről érdeklődött. írni soha nem 
írtam róla, de tavaly megemlítettem egy, az előbb említett könyvvel 
kapcsolatos interjúban. Mivel regényem egyetemistákról szól, a riporter 
megkérdezte, hogy amikor egyetemre jártam, csináltam-e bolondságokat. 
Erre válaszoltam azt, hogy szexorgiákon nem vettem részt, de a barátaim-
mal együtt egyszer eladtuk a lelkünket az ördögnek.

Szemlátomást remek tréfának tartotta, és Simon visszafogottabban 
ugyan, de csatlakozott hozzá. - Mégis, hogy jutott az eszükbe? - kérdezte 
halvány mosollyal.
- Ja, öten voltunk, és ittunk. Semlor és Millman közösen béreltek egy 
szobát, ha jól emlékszem ott történt. Pár évvel idősebb vagyok náluk, 
gondolom ezért nem vettem igazán komolyan az egészet. Körben ültünk a 
földön, kivégeztük az üveget, talán füveztünk is, és a jövőről be-
szélgettünk. A karrierünkről. Tudja, ez még a hetvenes évek elején történt, 
amikor az ország tele volt a vietnami besorozás elől menekülő 
amerikaiakkal. Nem volt könnyű munkát találni. Valamelyikünk azt 
javasolta, hogy kössünk szövetséget az ördöggel, a választott pályánkon 
elérhető sikerért cserébe adjuk el neki a lelkünket.
- Kinek az ötlete volt? - kérdezte Simon.



Nem emlékszem pontosan. Talán Arnóé.
- Folytassa, kérem.
- Valaki krétával egy pentagramot rajzolt a padlóra, aztán egymás után 
visszafelé olvastunk fel részleteket a Bibliából. Égtek a gyertyák, 
kísérteties volt a hangulat, különösen az után, hogy kicsit szívtunk is. Carl 
Kiruna egyenesen azt állította, hogy látott valamit, de ezt igazából senki 
sem hitte el neki.
- A telekeladásnak volt valami időhatára?
- Nem. Nem emlékszem rá. Egyszerűen csak annyit mondtunk, hogy 
eladnánk a lelkünket az ördögnek ha cserébe sikeresek leszünk a 
pályánkon. És tudja, mi a furcsa? Hogy sikeresek lettünk. Blackmoor 
kiadóként, és íróként, Kiruna a számítógépekkel, Millman a múzeumban, 
Semlor pedig elismert színész volt. Egyikünk pályája sem ívelt meredeken 
a magasba, de még a negyvenedik évünk előtt elég sokat értünk el.
- Semlort meggyilkolták - emlékeztettem.
- Tudom. - Egy pillanatra elkomorult. - Carl Kiruna hívott fel tavaly. Még a 
Sátánnal kötött megegyezést is megemlítette, nekem már évek óta 
eszembe sem jutott. Arra gondolt, hogy talán az ördög eljött, hogy 
behajtsa rajtunk az ígéretünket.
- A feje...
- Motoros baleset volt. Alkonyatkor utazott, és nem vette észre az 
útépítők kábelét. Voltak figyelmeztető táblák, de nem vett róluk tudomást. 
Egyszer régebben azt mondta, hogy motorozáskor halhatatlannak érzi 
magát.
- Tévedett - mondta szárazon Simon. - És mi a helyzet a többiekkel.
- Azóta, hogy Arnóval összevesztem, velük sem találkoztam. Carl hívott 
egyszer, és a riport után Bertil Millman kétségbeesetten telefonált. Persze 
igazából egyikük se vette komolyan.
- És mégis, most már Arno Blackmoor is halott, és ő is elveszítette a fejét.
- Véletlen egybeesés. Ez gyilkosság volt, az előző meg baleset.
- Talán. Látta valaki Semlor balesetét?
- Én... nem, azt hiszem senki. Állítólag egyedül volt.
Hamarosan távoztunk., Wahlstrom lekísért minket a liften. Lehet, hogy 
csak házigazdái kötelességének érezte, de az sem kizárt, hogy látni 
akarta, amikor elmegyünk. 

Másnap reggel ugyan sütött a nap, de a tenger felől olyan hideg szél 
fújt, hogy kénytelenek voltunk feltűrt kabátgallérral megtenni a közeli 
templomig vezető pár háztömbnyi utat. Régi, tizenhetedik századi épület 
volt, olyan hatalmas, hogy a gyászolók szinte eltűntek a magas oszlopok 
árnyai között. A rövid temetési szertartás svédül zajlott, úgyhogy Simonnal 
jóformán egy szót sem értettünk belőle. Amikor befejeződött, a templom 
előtt gyülekeztünk.
- Jöjjenek fel hozzám a többiekkel - kérte Greta Blackmoor. - Igazán 
annyira hálás vagyok, hogy megtették ezt a nagy utat.

A szállodánktól valamivel távolabb eső, az óvárosba vezető egyik hídon 
sétáltunk át. Bertil Millman, a Régiségek Múzeuma igazgató-helyettese 
lépett mellénk. - Feltétlenül nézzék meg a Királyi palotában a 
múzeumunkat, anélkül ne menjenek haza - javasolta.



- Rengeteg itt a látnivaló - helyeseltem. - Mi az a modern épület ott 
jobbra? - kérdeztem.
- A mi szép Városházánk. Ott tartják minden decemberben a Nobel-díj 
átadási ceremóniáját.

Miután átértünk a hídon, és bejutottunk az Óvárosba, Simon Ark 
megszólalt: - Blackmoort karddal is lefejezhették. Gondolom a múzeumban 
rengeteg ilyen fegyvert tartanak, ugye, Mr. Millman?
- Nem annyit, mint gondolná. A városban pedig számos Szent György és a 
sárkány szobor található ugyan, de egyikről sem lehet levenni a kardot. 
Persze, ha Arnót természetfeletti erő üldözte, akkor annak nem volt 
szüksége sem az én múzeumomból, sem máshonnan való kardra.
- De csak nem hisz ebben a természetfeletti mesében - kiáltottam, mert 
teljesen megleptek a szavai.
- Nem is tudom - felelte halálos komolysággal. - Mostanában én is hallok 
magam mögött lépéseket.
- Meséljen róla - sürgette hirtelen fellobbanó érdeklődéssel Simon.
- Ennyi volt. Hallottam valamit, nem is annyira lépéseket...
-  Inkább patkókopogásra hasonlított?
- Talán. Vagy csak a saját szívverésemet hallottam.
- Távolról, vagy közelről?
- Közelről. És egyre közeledett. Természetesen hátranéztem. Sehol 
semmi.
- És mikor történt mindez?
- Vasárnap este, amikor Gretától mentem haza, azután tegnap este, 
amikor munka után eljöttem a múzeumból.
- Szólt a rendőrségnek?

Vállat vont. - Ugyan mit tehetnek? Lehet, hogy csak képzelődöm.
- Ön értelmes embernek látszik, Mr. Millman. Ha lépéseket hallott a háta 
mögött, alig hinném, hogy csak képzelődött volna.
- Tegnap meglátogattuk Hans Wahlstromöt - mondtam.
- Igen?
- Elmesélte az ördöggel kötött alkut.
- Gyerekes butaság volt. Semmi jelentősége, senki nem hisz benne. El is 
felejtettem, amíg az az ostoba Wahlstrom nem említette abban a 
riportban.
- Mégis, ötűk közül ketten már halottak, és mind a kettőt lefejezték.
- Semlor halálában semmi különleges sem volt. Egyszerű motorbaleset.
- Talán ő is hallott valamit a háta mögött - mondtam. - Talán menekült 
valami elől, és nem vette észre a gyilkos acélkábelt.

Mostanra elértük Blackmoorék otthonát, és a beszélgetés véget ért.  
Beléptünk a kapun, Greta egy másik szobába vitte a kabátjainkat. Carl 
Kiruna mutatott be minket, a rokonok és barátok kis csoportokban 
álldogáltak, ő pedig mindenkihez elkísért bennünket. Egyszer Millmant is 
kerestem, de ő valamelyik másik szobában lehetett.

Mikor végre előkerült Greta is, Simon rákérdezetett: - Hans Wahlstrom 
nem vett részt a szertartáson?

Az asszony megrázta a fejét. - Nem hívtam meg. Nem volt Arno barátja.
- Tegnap meglátogattuk.
- Bertil már említette.



- Azt is említette, hogy ő is hallotta maga mögött a lépések zaját, vagy a 
patakopogást? Pontosan úgy, mint az ön férje?

Greta őszintén megdöbbent. - Mikor?
- Az elmúlt két este.
- Arno a halálát megelőző három estén hallotta.
- Úgy hiszi, hogy... - kezdte volna Simon, de az asszony arckifejezése 
láttán félbehagyta a mondatot. Greta Simon mögé bámult, és amikor 
követtem a tekintetét, az ajtóban Erowler főfelügyelőt pillantottam meg. 
Az egyik szomszéd engedhette be, aki nyilván hallotta, hogy kopogtat az 
ajtón. Az asszony a főfelügyelő üdvözlésére sietett.
- Elnézést, hogy most zavarok - mondta a főfelügyelő. - Megtaláltuk a 
gyilkos szerszámot, valaki a kanálisba hajította. Ha lenne olyan kedves 
megnézni, és megmondani, hogy látta-e már valaha.

A kérés hallatán az özvegy arcából kifutott minden szín. - Elkísérem - 
ajánlkoztam.
- Köszönöm - mondta, és belém karolt. Simon Ark szorosan a 
nyomunkban haladt.

Erowler rendőr kocsival érkezett, a járdaszegély mellett parkolt. 
Kinyitotta a csomagtartót, és megmutatta a gondosan lepecsételt 
műanyag zsákot. Hosszúnyelű fejsze volt benne, a fejsze feje mocskos, 
sötét foltokkal tarkított. Greta Blackmoor levegőért kapkodott, és 
elfordította a fejét. - Még soha nem láttam - préselte ki magából a választ.
- A férjének nem volt ilyen szerszáma?
- Nem. A tűzifát előre feldarabolva vásároljuk. A városban nem használ az 
ember favágó fejszét.
- Túl nagy ahhoz, hogy valaki észrevétlenül cipelhesse magával az utcán - 
állapítottam meg.

A főfelügyelő vállat vont. - Könnyen eltűnik egy hosszú télikabát alatt.
Mrs. Blackmoor elnézést kért, és visszament a többiekhez.

- Erős kellett hogy legyen, aki ezt a fejszét meglendítette - mondtam.
- Nem feltétlenül. Kétszer vagy többször is lesújtott. Úgy gondoljuk, 
hogy az első ütés felszakította az áldozat télikabátját, és feltehetőleg ettől 
az ütéstől kerülhetett a földre. Akkor a gyilkos fölé állt, és egy vagy több 
halálos csapást mért rá.
- És senki sem látta?
- Keskenyek ezek az utcák, és nem egy nincs rendesen megvilágítva. Az 
utcai bűnözés ritka Ugyan Stockholmban, de azért megesik. Pár évvel 
ezelőtt a miniszterelnökünket is az utcán gyilkolták meg.
- Talán azért nem vették észre a gyilkost, mert láthatatlan - jegyezte meg 
Simon.
- Láthatatlan?
- Arno Blackmoor a barátomnak lépésekről vagy patkókopogásról beszélt, 
ám amikor visszanézett, nem látott semmit. És ha jól tudom, valaki mással 
is hasonló dolog történt.
- Ki lenne az? - érdeklődött a főfelügyelő.

Ám Simon nem válaszolt a kérdésre. - Hideg van - mondta. - Be kellene 
mennünk.
- Mikor utaznak vissza Amerikába? - kérdezte a főfelügyelő.



Én válaszoltam mindkettőnk nevében. - Azt hiszem holnap. Igen.  
Holnap, ha kapunk jegyet.

Aznap este a szállodai szobánkból Simon felhívta Bérül Millmant a 
lakásán. - Mr. Millman, csak azt szerettem volna tudni, hogy biztonságban 
hazaért, és nem történt semmi baleset. Remek! Lehet, hogy csak a szél 
hangját hallotta. Otthon marad ma este? Értem, az Antikváriusok 
Társasága tart ma gyűlést. Pontosan hol is?... A múzeumban. Értem. Jó 
éjszakát, Mr. Millman.
- Ez meg mi volt? - kérdeztem.
- Nem hallott hangokat, de este nyolcra egy gyűlésre vissza kell mennie a 
múzeumba.
- Komolyan azt hiszed, hogy veszélyben van?
-  Az első két haláleset között több hónap telt el. Nagyon valószínűtlennek 
tűnik, hogy a lélekvadász épp most akarja behajtani a tartozását, mégis...
- Tudom. Oda akarsz menni, hogy biztos ne legyen semmi baja.
- Ha téves az elméletem, akkor lehetséges, hogy valóban az ördög van a 
nyomában, és ki tudja, milyen naptár szerint működik az öreg.

Aznap este, mikor ismét átballagtunk az Óvárosba vezető hídon, és a 
keskeny utcácskákon sétáltunk, úgy éreztem magam, ahogy Simon Ark 
érezhetett, ha valóban a kétezer éves Sátánt kergette. Éreztem, hogy 
valaki hétszáz évvel korábban ugyanezeken az utcákon vadászott, és vet-
te űzőbe azt a gonoszt, aki akkoriban ütötte fel itt a fejét.
- Hazafelé fog bekövetkezni, már ha bekövetkezik - közölte Simon.
- Miért akkor?
- A telihold most épp a fejünk fölött van, és megvilágítja az utat. Egy óra 
múlva, mikor véget ér a gyűlés, már ismét az árnyékok birodalmában 
járunk.

A hátsó sorokból figyeltük egy darabig a gyűlést, de még a vége előtt 
távoztunk. Simon nem akarta, hogy Millman tudja, követjük. Kint 
várakoztunk, amikor a résztvevők lassan kiszivárogtak, szemlátomást 
egyre idegesebb lett.
- Valami nincs rendben, barátom - mondta. Megállított egy testes 
hölgyet, aki Millman mellett ült az emelvényen. - Elnézést, az igazgató-
helyettes úr már elment?

Az asszonyt meghökkentette, hogy valaki angolul szól hozzá, de azért 
válaszolt. - Igen. A hátsó kijáraton.
- Te menj erre! - Simon most már komolyan aggódott. - Én majd balra 
kerülök. Siess!

Futottam vagy fél háztömbnyit, akkor azonban kifogytam a szuszból, és 
gyors lépésekkel folytattam az utat. Előttem félhomály, sehol egy lélek. 
Egyedül voltam.

Kivéve, hogy közvetlenül mögöttem hallottam valamit.
Mintha a lépteim visszhangja lett volna.
Gyorsan megpördültem, és...
Semmit sem láttam.
Elindultam, megint hallottam magam mögött a neszt.
Pata kopog a macskaköveken? Vagy az éjszakai lélekcserkész oson 

mögöttem, kezében kifent fejszével?
Rohanni kezdtem.



Az első saroknál balra fordultam, mert abban reménykedtem, hogy 
Összefutok Simon Arkkal. Újabb üres utca húzódott előttem. A távolban 
láttam ugyan egy jól kivilágított terecskét, emberek is jártak arra, de 
tudtam, hogy soha nem jutok el odáig.

Mögöttem a lépések egyre hangosabban kopogtak.
Elértem a következő sarkot, és megláttam, hogy alig húsz méterre 

tőlem három ember élet-halál harcát vívja.
- Simon!

Odarohantam, tökéletesen elfeledkeztem láthatatlan üldözőmről. Rájuk 
vetettem magam, igyekeztem elkapni a fejszés ember kezét. Simon 
kiszabadította Millmant, és a következő pillanatban földre tepertük a 
merénylőt. Kitéptem a kezéből a fejszét, aztán az arcát eltakaró sál után 
kaptam.
- Természetesen Mr. Carl Kiruna - állapította meg Simon Ark. - A 
számítógépes chip-tervezőnk. Ha ti ketten lefogjátok, elmegyek, értesítem 
a rendőrséget.

Egy órával később Simon, és Bertil Millman Greta Blackmoor 
nappalijában üldögéltünk. Frowler főfelügyelő pedig röviden ismertette a 
történetet. Azért hívott össze bennünket, hogy felvegye a vallomásunkat, 
és lezárja a nyomozást. Millman elmondta, hogy lépteket hallott maga 
mögül, Simon és én elmeséltük, hogy eredtünk utána az Óváros utcáin.
- Már majdnem a saroknál voltam, amikor megint hallottam magam 
mögött a lépteket - mesélte Millman. - Megfordultam, de természetesen 
senkit sem láttam. Ami
kor gyorsítani kezdtem, jobbról, az egyik kapualjból ez az alak ugrott 
mellém. Láttam, hogy meglendíti a fejszét, és akkor Mr. Ark az utca 
végéből ráordított. Tusakodni kezdtünk, közben Mr. Ark barátja is 
rohanvást megérkezett.

 Amikor bekerítettük a merénylőt, kiderült, hogy Carl az - Carl Kiruna. 
Még mindig képtelen vagyok elhinni.
- Beismerte, hogy megölte a férjét, Mrs. Blackmoor, de az indítékról nem 
hajlandó beszélni. - Fowler beszéd közben a jegyzeteit lapozgatta. - 
Ugyanakkor tagadja,
hogy bármi köze lenne Mr. Semlor halálához. Gondolom holnapra hajlandó 
lesz részletesebb vallomást tenni..

Gerda Blackmoor kávét töltött volna nekünk, de annyira remegett a 
keze, hogy elvettem tőle a kannát. - Volt valami szokatlan a 
kabátzsebében? - kérdezte Simon.
- Most, hogy így említi, igen. - A főfelügyelő kicippzározta az aktatáskáját, 
és elővett egy fekete műanyag tárgyat, alig valamivel nagyobbat egy 
cigarettás doboznál. - Leginkább az automata garázs távirányítójára 
hasonlít - állapította meg.
- Azt hiszem az is - mondta Simon. - Bár esetünkben más célt szolgált. 
Abban a minutában, amikor megtudtam, hogy hallani hallják ugyan a 
lépéseket vagy patkódobogást, de sem embert, sem állatot nem látnak, 
azonnal az jutott az eszembe, hogy esetleg valamilyen elektronikus 
hangról lehet szó. Mr. Kiruna pedig számítógépes chipeket tervezett, tehát 
azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Mindannyian ismerjük azokat az 
üdvözlőlapokat, képeslapokat, amelyek egy egyszerű dallamot játszanak, 
amikor kinyitjuk őket. - Hozzám fordult. - Barátom...



Tudtam, mi következik, úgyhogy átnyújtottam neki a kabátomat, amit 
eddig összehajtogatva az ölemben tartottam.
- Mr. Millman és a barátom is hallották ma este a kísérteties hangot, 
mégpedig nem sokkal azelőtt, hogy Mr. Millmant megtámadták. - 
Felhajtotta a kabátom gallérját,
és a gallér varrásánál elvágott néhány öltést. A gallér belsejéből egy fillér 
nagyságú, apró műanyag szerkezetet húzott elő. A Kirunánál talált 
műszeren megnyomott egy gombot, és a kis szerkezet működésbe lépett, 
a szobát lépések kopogása töltötte be. Simon Ark elmosolyodott. - A kabát 
anyaga épp annyira tompítja le a hangot, hogy viselője azt hihesse, 
követik. Viszont mögötte az utca üres. Kiruna természetesen a távolból 
figyelte az áldozatát, és csak akkor kapcsolta be a szerkezetet, ha senki 
sem volt a közelben. Mr. Millman kabátjában is hasonló szerkezetet 
rejtettek. Ma este, amikor bekapcsolta, barátom épp a szomszéd utcában 
volt, ezért véletlenül az ő kabátjába rejtett műszer is működni kezdett.
- És mi volt ennek a célja? - érdeklődött Millman.
- Megrémíteni a kiszemelt áldozatot. Aki természetesen beszélni fog a 
hangokról, Arno Blackmoor még New-Yorkot is felhívja miatta, és amikor 
később holtan találják, természetfeletti erőknek tudják be a gyilkosságot.  
Azért választotta a lefejezést, mert azt remélte, hogy ezzel összefüggést 
teremt Semlor korábbi balesete és a mostani gyilkosság között, és felhívja 
a figyelmet az ördöggel kötött alkura.

Még most sem értettem az egészet. - De Simon, hogy került a szerkezet 
a kabátgallérom mögé, és miért? Nekem semmi közöm a többiekhez! 
Miért akart volna engem is megölni Kiruna?
- Nem akart, drága barátom. A szerkezetet csak azért tették oda, hogy ha 
szükséges, később elijesszen téged is, engem is. Mint mondtam, ma este 
véletlenül kelt életre.
Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy miképp került a kabátodba, nos, az 
csakis ebben a házban történhetett, valószínűleg akkor, amikor Greta 
Blackmoor udvariasan átvitte a kabátjainkat egy másik szobába. Elvágni a 
cérnát, betenni a szerkezetet, visszavarrni a bélést, mindez nem lehetett 
több pár másodpercnél.

Greta elfehéredett, a kávéscsésze kiesett az ujjai közül, és a szőnyegen 
kötött ki. - Én... nem akartam... nem tudtam, hogy téged is meg akar ölni, 
Bertil!... csak Arnóról volt szó...

Másnap délután, amikor kiértünk a repülőtérre, azt mondtam: - Nincs 
egyezség az ördöggel, nincs lélekvadász, csak az ismerős szerelmi 
háromszög, amikor egy feleség el akarja tenni az útból a férjét.

Simon Axk biccentett. - Kiruna megölte volna Millmant, hogy 
tökéletesítse az illúziót. Talán Hans Wahlstromöt is megkörnyékezte. Ami 
Gretát illeti, ő sem volt jobb a Deákné vásznánál. Ne feledd, ő varrta a 
szerkezetet a férje, Millman és a te kabátod gallérjába. Ő említette elsőnek 
a Sátánnal kötött egyezséget. És ő említette, a Semlor balesete és a férje 
halála közötti hasonlóságot, attól tartván, hogy talán a rendőrség nem 
figyel fel rá. Természetesen Arno halála után a szerkezetet el kellett 
távolítani a kabátjából. A rendőrség véleménye szerint ezért szakította fel 
az első ütés a kabátját. Kiruna és Greta voltak a lélekvadászok, ördögi 
munkát végeztek.



Eszembe jutott a kristály, amit Shellynek ígértem, úgyhogy megvettem 
a vámmentes üzletben. Aztán beszálltunk a gépbe, és minden zavar nélkül 
hazarepültünk.

Barry N. Malzberg - Darwini Tények

Akarnak hallani egy történetet? Hát persze, hogy igen, kíváncsiságuk 
határtalan: nos, íme, a történet. Egy bérgyilkost, nevezzük George 
Mendelnek, azzal a különleges feladattal bíznak meg, hogy kövessen 
nyomon és gyilkoljon meg egy rendkívül fontos személyt. Mendelt 
elrémiszti az utasítás, megijeszti a szükségszerűség, de már régóta 
dolgozik a szakmában, és másutt gyakorlatilag alkalmaz hatatlan; 
elfogadja tehát a körülményeket, egyébként is hisz abban, hogy a kapott 
parancsot teljesíteni kell. Lassan, nagyon lassan, de a merénylő legyőzi 
kételyeit, belső ellenkezését, a felesége elől mélyen magába temeti a 
gond ját (és minden mást), és addig addig győzködi magát, míg elhiszi, 
hogy nem egyszerű megbízatásról, hanem nemei feladatról van szó. Akár 
a középkori alkimisták, akik ólomból akartak aranyat csinálni. Mendel úgy 
érzi, hogy a végzet tartja a markában.

Az átalakulás nem azonnali, sok-sok hónapig tart, mi re Mendel megérik 
arra, hogy a történet szereplője lehessen. De akkor végre, végre, kezét a 
szívére téve ünnepélyesen rábólint, elfogadja a megbízást, elhagyja a 
szobát. A szívtől a ravaszig, ravasztól a csapszegig, a tudástól a végzetig 
vezető úton Mendel gyengéd megtorlásként egyetlen hatalmas és nemes 
tiltakozás tűzgolyóbisában felrobbantja, és a célpont a nagy nyilvánosság 
előtt örökre, ón végleg halott. Idáig tart az elbeszélés érzelmes része: 

Mendel kellemetlenül érzi magát. Csodálta a feleséget és a gyerekeket, 
pedig soha nem váltott egyetlen szót sem velük, soha meg nem érintette 
őket. Mélyen érző embernek tartja magát, elkeseríti kora gonoszsága. 
Mendel megsiratja az áldozat feleségét, a zsákmány gyermekeit. Ismeri a 
veszteség mély bugyrait, magát is meglepi a benne tomboló gyász, érzi 
tette óriási felelősségét, amikor hatalmas, erős kezek markolják meg a 
vállát és arrébb rángatják. Csapdába került, és természetesen 
letartóztatják. Mendelnek garantálták a sikert, menekülési utat ígértek, de, 
amint erre igen gyorsan rájön, hazudtak neki, és néhány hatósági ember 
feladata volt, hogy megakadályozza nevetséges menekülését, és 
letartóztassa.

Ah, Mendel! Túl késő mire rádöbben, hogy csak egyszerű eszköz volt, 
híd azok között, akiktől a parancsot kapta, és azok között, akik kiderítik az 
igazságot. Csak Mendel kapcsolta össze őket. Ha Mendelt megölik, vezetői 
és fogvatartói sérthetetlenek lesznek. A híd, kicsiny ösvény tehát szegény 
Mendelünk. Hogy ég az arca, szemébe könnyek ragyognak, mikor felismeri 
az igazságot! A még hátralévő kis időben micsoda harag tombol benne, 
mennyire becsapottnak érzi magát, mekkora bánat és fájdalom markol 
belé, amikor a rendőrőrs bugyraiban, a cellája felé tartva hasba lövik.

Haláltusája rövid. Még a halál pillanatában is lehetséges, hogy Mendel 
csak keveset tudott, de ebben nem lehetünk biztosak. Végül csak 
következtetni tudunk, bele nem láthatunk. A felesége tüzes bensejében 



érezte Mendel duzzadt, lüktető szerszámát, ám még neki sem adott a tu-
dásából, akkor mit várhatunk mi? Végül Mendel magába fordulva meghal, 
ahogy mindannyian meghalunk, ki előbb, ki utóbb, ki az igazság 
köpenyébe kapaszkodva, ki azt elhajítva.

Hallották a történetet. A lényeges pontokat legalábbis. Ám az elbeszélés 
íve, szélesebb, és sokkal kegyetlenebb.

De, de, de van még valami: íme, az elhallgatott végkifejlet, a csavar, a 
mindent, legyőző hős, a régi meglepetés, ami természetesen sokuknak 
nem lesz meglepetés, hiszen vannak nem is kevesen, akik ravasz 
hitetlenségükkel, csavaros eszükkel már rájöttek a megoldásra. Azért még 
egy részlet, a perdöntő bizonyíték.

Nem, nem én vagyok Mendel.
Sem az özvegye, sem az áldozata. Mendel halott, halott az áldozat is. A 

többiek mennek a maguk útján. Lesz, aki megtollasodik. Mások 
megváltoztatják a nevüket, elfelejtik, hol nyugszik Mendel. Kisebb-
nagyobb mértékben minden megváltozik, de lényegében, alapvetően 
minden változatlan marad.

A történet vége a következő: én vagyok Mendel gyilkosa. Én öltem meg 
azt, aki ölt. Az én kezem végzett vele. Az áruló és a merénylő, mindkettő, 
én vagyok.

Ez a történet lényege, ez a történet íve.
Ezt a lenyűgöző felfedezést, hiszen egyikük sem sejthette, ezt az 

elképesztő felfedezést jobb későn, mint soha megtudni... még akkor is, ha 
ez sem maga a teljesség, mert ennek a történetnek sok, nagyon sok 
lehetséges vége van, és ezek közül nem mindegyik ismert. Az ember 
becsuk egy dobozt, kinyit egy másikat; végez az imádsággal, majd 
átkozódni kezd; lehet a lélek felfedezőútja, de lehet csak egy emlék. A 
történet szétágazó és bonyolult, tehát álljon itt egy újabb igaz 
következtetés: parancsra cselekedtem. Eltüntettem a hidat és ettől én 
lettem a híd. Ismertem azokat, akik megalkották Mendelt, akik megbízták 
a feladat elvégzésével, egyenesen hozzájuk tudnám magukat vezetni, ha 
úgy tetszik, hatalmamban áll felfedni korunk legteljesebb és 
elkeseredettebb tervét önök előtt, és ezért kínáltam fel önöknek ezt a 
sokvégződésű történetet, egy történetet, amelyet csak én tudok elővará-
zsolni.

Elképesztően hideg ez a hely.
Hideg van. Haldoklóm, nem az időjárás miatt borzongok, hanem a 

fagyos és halálos tűz miatt, amellyel a csontjaimba, lángoló és anyagtalan 
lelkembe halált sugároznak. Halálra ítéltek, rákot ültettek belém. A lelkem 
is kihűlt, túl sokat tudok, és túl sokat mesterkedtek velem. Ügyeljetek a 
halál sugaraira! Figyeljétek a jólöltözött és előzékeny Mendelt, aki a 
mellvédről áthajolva megadja magát a feladatnak, nyújtózkodik, sóhajt, 
vakarózik, nőkre gondol, a felesége élettel teli kis pinájára, közben várja 
az kocsikat, az átkozott kocsikat, hogy célozhasson. Gondoljanak 
Mendelre, aki felböffen, fészkelődik, megigazítja a fegyverét, helyre 
rángatja az alsóját, felkészül a halhatatlanságra, és gondoljanak rám is, 
akit ebbe a sírkamrába zártak, aki csak el akarom mondani, ahogy kell, 
hogy ki adta ki azokat a parancsokat, amelyek aztán ide juttattak.

0, Dallas. Azt hittem, hogy Chicago a sötétség közepe, hogy Chicago 
minden bűbáj és csalás, minden csapda alapköve, hogy Chicagóban van a 



kontinens eleje és vége, de ez még azelőtt volt, hogy délre utaztam és 
negyedeket találtam ebben a halálos és örökös városban. Dallasban 
értettem meg az út valódi értelmét, a kontinens puszta súlyát és erejét, 
hogy a megsemmisülésbe omlik, és sosem jut ki belőle. Chicagóban 
állandóan az orromban éreztem a mészárszékek szagát, hallottam az 
állatok tolongását és kétségbeesett bőgését, bűzük eljutott minden 
lakásba, ahol végzetemre készültem, örökösen éreztem a vágómarhák 
szagát, de ez mind semmi volt Dallas mélyebb és áthatóbb illatához 
képest. Nem az olaj, nem a tengerpart, nem a fúrótornyok és a korrupció 
bűze, hanem valami mélyebb, örökös mélység, amely úgy tűnik 
messzebbre és mélyebbre sodort, mint ahova addig valaha elértem.

Chicagóban voltak nyarak, amikor azt hittem, a halál bárkáján utazom, 
ez a halál nem annyira egzisztenciális, mint inkább személyes és végleges 
volt (ahogy néhány középnyugati halálnak lennie dukál), minden titkos és 
rejtett lehetőséget megölt. Jaj, fiúk, fiúk, Chicago gyerekjáték, Gengszter 
Expo volt Dallashoz képest. Dallas tanított meg nem- élni, nem- meghalni, 
na, nem pontosan így, hanem azzal, hogy megmutatta, a kettő valójában 
megkülönböztethetetlen, egy és ugyanaz. Hogy Mendelhez hasonlóan, az 
ember kerülhet olyan körülmények közé, hogy élet és halál egy és 
ugyanaz, következésképpen a végén nem tudjuk, melyik állapotban 
vagyunk éppen.

Kemény és végleges iskola volt Dallas, azután becsukták a Stádium Club 
boxait, és működésbe hozták a késeket. Ott lébecoltál, mindig jelen voltál, 
kötöttél egy-két fogadást, követted az élet körforgását, tanulsz is egy-két 
dolgot, de soha nem eleget. A gyilkosság felülmúlja a tudást, oh Macbeth!

Akarnak egy családi történetet hallani? Akarnak egy kedvesebb, sokkal 
érzelmesebb, linóleumszagú, porcelánokkal díszített belsőtérben játszódó 
történet-változatot hallani? Még a bérgyilkosoknak is van családi élete, 
tudják, még a bérgyilkosok is elsírják magukat egy-egy érzelmesebb 
filmjeleneten, vagy ha a képernyőn az elnök a térdére ülteti a kislányát.
- Úgyhogy vegyük figyelembe az élet-törmelék eme darabkáját is, ezt a 
hatásos és személyes oldalt. Az ifjú Mendel, huszonnégy évesen már 
többet tud, mint valaha hitte volna, hogy tudni lehet a fájdalomról és a 
következményeiről. A fiatal és sovány Mendel, kábult tekintettel, rejtett 
pisztolytáskával, megcsókolja a feleségét, apró kislányát, gyengéden 
búcsút int, megigazgatja a ruháját, középre igazítja a sapkáját 
(nemrégiben kapott rá, azt hiszi ettől még keményebb fickónak látszik), 
megöleli őket, ós elindul, hogy végrehajtsa a kitűzött feladatot. Lehet, 
hogy soha többé nem látja őket. Ezzel a gondolattal is meg kell 
barátkoznia, de legalábbis nem tagadhatja le. Ezzel a megbízatással a 
vállán semmiképp sem. - Viszlát - mondja az ifjú feleség. Egyelőre nem 
adunk neki nevet, még nem szükséges. Túlságosan meghatóvá tenné a 
történetet, meglazítanánk a körülmények szorítását. Nevezzük csak Mrs. 
Mendelnek. Abban az ártatlan korban így nevezték a feleségeket. - Viszlát, 
viszlát - mondja Mrs. Mendel.

A kislány, még beszélni sem tud, oly kicsi, (Mendel, akit megtört a bánat 
és a végzet, túl öreg a beszédhez, már tudja, hogy nem a szavak, hanem a 
tragédia ideje közeleg), szótlanul int búcsút. A kicsi talán gagyog 
valamit/gurgulázik. Ilyen messziről, az eseményektől ennyire távol, ki lehet 
benne biztos? - Vii-lá - utánozza Mrs. Mendel a babát. - Vii-lá. - Csak 



néhány angol szót ismer, de képes felmérni a hangulatot, nem ostoba, 
nem érzéketlen, ahogy mindenki, azokban a lehetetlen időkben rettentő 
eseményeket indítanak el azok, akik nincsenek tudatában önnön 
jelentőségüknek. Igazán bosszantó. Mindez több fájdalmat okoz, semhogy 
elmesélni tudnám. Mindez része azoknak a körülményeknek, melyekbe 
mindannyian belekényszerültünk.

Gondoljunk Mendelre. Épp indulni készül, A gyomrában kávé, 
félelemmel elegy várakozás, megfelelően felkészítették az elvégzendő 
feladatra. Mrs. Mendel semmit sem tud a küldetéséről, fogalma sincs 
Mendel céljáról, az előkészületekről, valójában csakis saját étvágyának, a 
lánya étvágyának imperatívuszát érti, de megérzi Mendel feszültségét, és 
talán meglegyinti a szolgaság kényszerszele. - Vii-lá - mondja ismét.  
Mendel az ajtóban áll és integet. Az M-et a garázsban rejtette el. Az M-ről 
álmodik, a csempészett fegyverről, amit maga rakott össze azokból az 
összevissza alkatrészekből, melyeket gazdái a az egymástól távollévő, 
hazai és külföldi katonai utánpótlást biztosító raktárakból küldtek neki. 
Mendel a buszon, az ablak melletti ülésen, rázkódik a forgalomban, 
görcsösen hol lehunyja, hol meg kinyitja a szemét. Hamarosan az álom-M-
1 a kezében lesz. Arra gondol, milyen, amikor a kezéhez ér a síkos cső, a 
felesége combja, a gyorsan duzzadó pinus, ahogy megemelkedik, amikor 
belehatol, amikor, két vagy talán három napja? A pinus és a puska 
összefonódik a tudatában, ahogy pedig ilyen dolgok nem szoktak. A 
csúcsforgalomban a busz, émelyítő hirtelenséggel lefékez, Mendel 
megbillen, kétségbeesetten kapaszkodik a korlátba, félálmában olyan ez, 
mintha lelőtték volna, mintha a fékezés halálos lövést jelentene. Mrs. 
Mendelre gondol, a karja ölelésére, az ajka érintésére, de mindezt 
elhomályosítja az elnök képe. Mendel mélységesen tiszteli az elnököt, 
irigyli, szeretné elcserélni vele az életét. Küldetésében nincs semmi sze-
mélyes jelleg, erre folyamatosan figyelmezteti is magát. Nagyon nagyra 
tartja az elnököt, ahogy abban az időben az amerikaiak többsége is így 
vélekedik. Az elnökről még hosszú-hosszú évekig semmi sem fog kiderülni, 
semmit sem tudnak titkos életéről rejtett vágyairól, és amikor - jóval az 
után, hogy az az esemény, amelyről kétségbeesetten igyekszem a lehető 
legobjektívabb beszámolót adni, bekövetkezik - minderre végül fény derül, 
semmiben sem befolyásolja azt a veszteségérzést, és gyászt, amely hama-
rosan megrázza a nemzetet. Mendel szemében Dallas akár Chicago is 
lehetne, félálmában nem tudja megkülönböztetni Chicagótól. Ezek a 
helyek elszakadtak a kontinenstől, önkényesen kiragadták a sziklák és 
árterek karjából, „városoknak" nevezték őket, egyazon időben adtak teret 
a gyarapodásnak, felemelkedésnek, éhezésnek, halálnak, anélkül, hogy 
egyik is tudatában lett volna a másiknak.

Mendel tudja, hogy talán soha többé nem látja viszont a feleségét és a 
kislányát. Nehéz és veszedelmes gondolat, nem szabad rágódnia rajta, 
ezért a lehetőségekhez mérten el is hessegeti magától.

Íme, az én titkom; az én hordalékom és vallomásom: éveken át 
szerelmes voltam Mrs. Mendelbe, mesés, távoli, titokzatos módon.  
Beleszerettem a gondolatába mielőtt akár a létezéséről is tudtam volna.  
Mikor tudomásomra jutott valódi létezése, izgalmam felfokozódott, szinte 
az elkeseredésig erősödött. A nők többségének szerelme nem nekem való, 
voltak gondjaim, nehezen boldogultam a századnak ebben a szakaszában 



Amerika kitermelte nőkkel... de az ifjúság, a sebezhetőség, a nyelvtudás 
hiánya, a bizonytalanság, Mrs. Mendel teljes figyelmen kívül hagyása 
felkorbácsolta érzelmeimet. Itt van végre valaki, akivel elboldogulok, 
valaki, aki megismerhet, ahogy én is megismerhetem őt. Napközben 
olykor-olykor, amikor a megvert és felháborító nők nálam kerestek 
munkát, csak becsuktam a szemem, és magam elé képzeltem Mrs. 
Mendelt, vagy valakit, aki nagyon hasonlított hozzá. Keresztnevet adtam 
neki, elképzeltem a jellemét, hogy ezzel is közelebb hozzam magamhoz. 
Grace-nek fogom nevezni. Ó, Grace! - Ó, Grace - szerettem volna kiáltani, 
miközben méretet vettem a sztriptíztáncosnőkről, vagy megszerveztem a 
következő likőrszállítmányt, szerettem volna levenni magamról a korrupció 
nehéz maszkját, a megereszkedett szövetet, a lelketlenség koronáját, a 
beesett arcot, ez nem a valódi ember, ez csak az, amit Chicago belevert, 
ez a törmelék csak a valódi ember elrejtésére szolgál.
- Ó, Grace - tenném hozzá, hogy meggyőzzem őt. - Én nem csupán 
funkcionárius vagyok, nem csak abból áll az életem, hogy a főnökeim és a 
férjed főnökeinek fullajtárja vagyok. Gyengéd és érzékeny férfi vagyok. 
Szenvedek. Grace! Grace! - a fülébe mormolnám, remélném, hogy meg 
fogja hallani, mint ahogy egy bizonyos szinten meg is hallotta. - Érints 
meg, ismerd meg a vágyamat, ölelj át, és érezd a tüzemet, a vágyamat, a 
tüzemet, a kívánásomat, a sírásomat és sóhajomat. - De nem mondtam, 
nem mondhattam ilyesmit, megtartottam magamnak.

Sok mindent kellett magamban tartanom; Chicago megtanította, 
hogyan fogjam vissza magam, hogyan küzdjek meg egy elnehezült test 
tehetetlen súlyával, amikor a Michigan-tóba kell lökni, akár egy 
krumpliszsákot, és amelyik egyetlen bohó buborék nélkül merül le a 
mélybe. - Én nem az a fajta ember vagyok - ezt tehát nem mondanám neki 
-, aki képes az ilyen szavakra, erre a vágyódásra. Csak egyet mondhatok: 
Mendel nem adhatja meg neked, amire vágysz. Kicsiny és összetört a 
lelke, nincs meg benne az a nagy lélek, amit én kínálok, hát nem látod? - 
Ó, mindezt elmondhattam volna, és még sok egyebet is. - Tüdőm, hogy 
épp úgy vágyódsz a szerelemre, mint én, egymással, egymás mellett 
legjobb énünket találhatnánk meg. - De egy szót se szóltam. Az üzletnek 
mennie kell, a maszk fennmaradt. 

Semmit nem mondtam addig a napig, amíg Carloshoz nem hívattak, és 
akkor, először, úgy döntöttem, hogy elmondom, mire vágyom. - Szeretem 
- mondtam. - Láttam a fényképét, láttam az utcán. Szeretem Grace 
Mendelt. Ezt tudnod kell.
- Rendben van - felelte Carlos. - Szabadon beszélhetsz. Túlléptünk a 
szerelmen - folytatta. - Már akcióban vagyunk. Ünnepelni fognak. Nemzeti 
hős leszel. Csodálni fognak, felnéznek rád, ha azt teszed, amit kérünk tő-
led. Persze kénytelenek lesznek börtönbe csukni, de nagyon enyhe ítéletet 
fogsz kapni, és amikor kiengednek, virágesővel fogadnak aznap, amikor 
kilépsz a börtönkapun. A Collier's elképesztő summát fizet majd az emlék-
irataidért. Ügynökök és a film fog alkudozni rád.
- Grace. Őt akarom.
- Grace - Carlos megcsóválta a fejét. - Legyen. Hát mit tudok én? Mit 
tudok én a nőkről? Azt is megkapod, ha akarod. Mindent elintézünk, por 
favor, ha ragaszkodsz hozzá, ha ezt kívánod. Érted?



Kövér vagyok, de könnyedén mozgok, egy táncos kecsességével. 
Ilyennek látom magam: szökellő táncosnak. Carlosra néztem, 
legyintettem. - Bebörtönöznek - mondtam - hatalmas hírverés lesz, óriási 
tárgyalás. Nem vagyok őrült, nem vakított el a szerelem. Tudom, mi lesz 
velem. Nem lesz könnyű feladat, nem fogják elfogadni a döntést.
- Bízz bennünk.
- Tiszta őrület. Mostanában teljesen megőrült ez az ország. És te még 
fokozni akarod, ráadásul engem tennél a középpontba.
- Te vetsz véget neki - mondta Carlos. Délután volt, az éjszakai lokálban 
ültünk, hamis fényben, szállongó porban. Semmi nem fogható az éjszakai 
lokálhoz egy napfényes októberi hétköznap délután. - Hős leszel, mert 
megölöd az őrületet, amely megölte az őrületet. És az asszony pedig a 
tiéd lesz.
- Nem is tudom. Túlságosan szeretem, ő pedig annyira keveset tud rólam.
-  Szerelem - legyintett Carlos. A porba köpött, és a cipője orrával 
elmaszatolta a nedves foltot. - Amit ti amerikaiak józanul nem tesztek 
meg, azt megteszitek a szerelemért. Hát legyen. Bízz bennünk. 
Megtörténik. Minden megtörténik. Úgy lesz. Minden úgy lesz.
- Láttam Mendelt. Ő...
- Nem beszélünk Mendelről. Semmit, nem jelent, már el is tűnt, morte a 
történelem viharában. Tőled függ minden. De meg kell tenned nekünk ezt 
a szívességet - folytatta Carlos -, mert enélkül egyáltalán semmi nem 
történhet. Ezzel tartozol nekünk - mondta. - És most itt az ideje, hogy 
megkérjelek. Természetesen visszautasíthatod. Ez jogodban áll.

Az arcára néztem, rajta visszautasításom visszfénye, nehéz volt, tömör, 
egy fejsze a sötétben.
- Nem - mondtam. - Nem utasítom vissza.
- Helyes - felelte. - Mindannyiunknak nagyon fájt volna, nagyon 
csalódottak lettünk volna, ha ezt teszed. Ez egy olyan nemzet, amely 
csalódásaiból, elvárásainak megcsúfolásából virágzik. Nem szeretnénk 
hozzájuk hasonlóak lenni. Ezt a Grace-t szereted? Akkor meg tudunk 
állapodni.
- Nem az asszonyról van szó - mondtam akkor. A megértés pórusaiból 
nem éleslátás, hanem beletörődés szivárgott. Egész életem a tagadáson 
alapult. Ezen már semmi nem tud változtatni. - Nem az asszonyról van szó 
- mondtam újra, megfontoltan. - Akkor nem érte teszem. Tudod, hogy 
köztünk minden lehetetlen. Tudod, hogy minden vágyam ellenére, nem 
egyéb puszta képnél.

Carlos jelenlétében igyekeztem utánozni a stílusát, épp úgy, ahogy 
Chicagóban úgy beszéltem, mint Capone. New Orleansban átvettem a 
szinte érthetetlen déli kiejtést. Ez is árulásaim egyike. Vannak, akik azt 
állítják - ne, kérlek ne higgyetek nekik! -, hogy üres ember vagyok, tönk-
rement ember, hogy belül nincs bennem semmi más, mint tiszta, 
hiszékeny fogékonyság, és pontosan úgy, olyan szavakkal és hanglejtéssel 
beszélek, mint akikhez szólok. Könnyű így gondolkozni, még akkor is, ha 
tudom, hogy ez így nem igaz. Van bensőm. Szenvedek. Hát hogy be-
szélhetnék így, ha nem szenvednék?
- Ez tönkre fog tenni bennünket - mondtam Carlosnak.



- Nem. Még mindig nem érted. Nincs mit tönkretenni. A semmit nem lehet 
eltörölni. A nullát nem lehet eltörölni. A kivonással az összeadáshoz jutsz 
el.
- Megteszem - mondtam. Ez már egy másik hang volt, a chicagói hang, 
észak hangja, a kő és beton, a garázsban eldördülő fegyverek hangja. Az a 
hang, amelyről mindig is tudtam, hogy egyszer előbukkan. - Megteszem, 
megölöm a gyilkost. Elpusztítom Mendelt.
- Nagyon jó. Remélem, őszintén mondod.
- Mindent őszintén mondtam - feleltem. - Beszélgettünk még erről, arról, 
ha akarnám, szó szerint fel tudnám idézni, de mi értelme lenne? Mi 
értelme ennek az egésznek? A beszélgetés körvonala, a szükségszerűség 
bonyolult abroncsa határozott, az emlékezés edénye megtelt. - 
Megteszem - minden bizonnyal ezzel zártam a beszélgetést -, mert nincs 
más választásom.
- Természetesen van. Mindannyiunknak van választási lehetősége, 
egészen a sír széléig.
- Ez latinizmus - feleltem. - Nem fogadhatom el. Nem állítok semmit. 
Megértettem, hogy nem tehetünk mást. Grace Mendelért sem, mindegy, 
mennyire szeretem. A nemzetért sem. Sem önmagunkért, sem a régi 
adóságokért, sem Chicagóért, vagy félelemből, hanem azért, mert így kell 
lennie.
- Ahogy akarod - válaszolta Carlos. Ez valószínűleg már másnap volt. A 
beszélgetés, ha jól emlékszem, több napig tartott, talán több hónapig is, 
alkudoztunk, számolgattunk. Az egység és az emlékezés kedvéért tömörít 
az ember, de semmi sem volt ilyen egyszerű. (Kivéve Mendel buszozását 
az pontosan úgy történt, ahogy történnie kellett.) - Ahogy akarod - 
ismételte Carlos. - Ahogy óhajtod. Mondott még mást is, röviden 
rámutatott néhány érdekes momentumra, filozófiai fejtegetésekbe 
bocsátkozott civilizációnk bukásával kapcsoltban, de ezeket nem ismétlem 
el, nem is tartoznak nehéz kötelességeim közé. Kötelességem akkor már 
világos volt, világos most is, és az is marad mindörökké. Ránk villan az 
emlékezés alagútjaiból, sátraiból, miközben igyekszem önöket meggyőzni 
pozícióm komolyságáról.

Szegény Mendel. Olyannak mutattam, amilyen volt, de valóban ilyen 
volt? Mennyit tudhatunk Mendelről ezeken a számításokon kívül? Ha rá 
gondolok, ha arra gondolok, ami történt, ha töprengek a dolgok menetén, 
meg kell kérdeznem magamtól, vajon Mendel nemcsak oszlásnak induló, 
haldokló lényem egy másik vetülete? Mikor felkapaszkodott a raktárépület 
hatodik emeletére, amikor nehéz és szükségszerű küldetésére gondolt, 
vajon tudta, hogy mit cselekszik? megértette a dolgok jelentőségét? vagy 
minden csak esetleges, véletlenszerű, önkényes, operatív, a sejtek saját 
befejeződésükhöz közelednek? Vajon, amit tennie kell, ravaszságból vagy 
szenvedélyből teszi? Az elnökre gondol ezen a novemberi reggelen? Az el-
nök lepaktált az ördöggel, veszedelmes dolgokra készül, lehetetlen 
kockázatot vállal, a csorbát ki kell köszörülni. Az a „Mendel", akit én 
hívtam életre, mindenfélén gondolkozik miközben rozskenyérből készült 
húsos szendvicsébe harap, házi szendvics, amit, a mit sem sejtő Grace 
csomagolt reggel, betette a fegyvertokba, kenyérmorzsák szóródnak szét 
a padlón, lesz min gondolkozni majd a nyomozóknak. Előbb vagy utóbb 



úgyis meg kell halnia, gondolja Mendel, vagy nem gondolja. Csupán arról 
van szó, hogy értelmet ad neki, szerkezetet biztosít, életünk értelmetlen, 
meg nem szűrt eseményeit valamilyen rend felé, eredmény felé terelni. És 
ezeken gondolkozva felsóhajt, nekilát a végső összeszerelésnek, fáradtan, 
de nagy odaadással készülődik a nagy feladatra. Az ember kénytelen 
megsajnálni. Meg kell hogy értsük George Mendel helyzetét. Semmi sem 
könnyű ennek a meggyötört fiatalembernek, és ahogy telnek, múlnak az 
évek, a dolgok egyre bonyolultabbak lesznek.

Dallas az újrakezdés, gondoltam. Dallas lehetővé teszi, hogy 
átrendezzem az életem. 0, bizony gyakorlati ember voltam, amikor 
elindultam Dallasba, komolyan azt hittem, minden megváltozik. Hogy 
honnan tudtam? Honnan tudja bármelyikünk is? Figyeljék, milyen őszinte a 
hangom, milyen őszinte a tekintetem. Nem vagyok nemtörődöm, kemény, 
valódi tényeket tárok önök elé, életcafatokat, amelyeket levágtak a vérző 
és szűkölködő egészről.

Tehát úgy is felfoghatjuk, ahogy Mendel akkor látta a dolgokat, amikor a 
lövés után kikukucskált a fegyver célzókája mögül, látta, hogy az elnök 
feje a golyótól szétrobban, nem, van még egy golyó, a második lövés 
halálos, preventív erővel csapódik be, felnyitja a koponyát, és a vér erős, 
tiszta, síró vonalat húz a koponya belsejébe. Mendel látja ezt (ahogy én is 
látom), és félelem ide-oda, felordít, huhuhúúú! Ez a második, biztonsági 
lövés telibe talált, titkos segítség a titkos megbízóktól, ám Mendelnek 
nincs arra ideje, hogy kiélvezze az ölés ízét, egyáltalán nincs ideje. 
Menekülnie kell. Szigorú utasításokat kapott, tudja, hogy mit kell a 
következőkben tennie.

Huhuhúúú! És hason a lépcsőhöz kúszik, és csak akkor emelkedik fel, 
mikor az ajtóhoz ér, és akkor, akkor a végzetes délután esetlen, hangos és 
élesen bírált eseményei folytatódtak.
- Ó, bárcsak ismernél, Grace! - szerettem volna mondani neki. - Dagadt 
homály vagyok, a képernyő alján rohangáló fekete-fehér alak, és az is 
maradok mindörökre, de szerettelek, nem tudtad? Szerettelek, és mert az 
lettél, ami Mendel soha nem volt, meg kell hogy érts, el kell hogy fogadj, el 
kell fogadnod a szerelmemet. - De ostobaság lett volna ezt kimondani, 
még most is, ebben az időben is lehetetlen, hogy ezt mondjam. Mindazon 
dolgok közül, amelyeket elkövettem, vagy nem követtem el, ez n 
könyörgés, a síró esdeklés lenne a legbolondabb dolog n világon, tehát 
soha nem fogom megtenni.

 Nem, Carlos megbízását hajtom végre, talán nagyobb brutalitással és 
hatékonysággal, mint bárki sejtené, ahogy bármelyikünk akkor vagy 
bármikor máskor gondolhatta volna, és a rettenet árnya még távolabbra 
nyúlt. Beengedtek, előrelöktek, a kezembe csúsztatták a kis pisztolyt, és 
célozni is segítettek. Hatalmasak voltak, és rendkívül segítőkészek, ahogy 
vártam is tőlük. Elsőnek Carlos megerősítő telefonja, közvetlenül az 
események tetőpontja előtt. - Tizenegykor szállítják át - mondta Carlos. - 
Az alagsoron keresztül, az információ megbízható, légy ott időben, és mi 
mindent a kezedbe adunk. - Mindent a kezembe adtak. - Több utasítás 
nem lesz. - Több utasítás nem volt. - Nem engedhetjük meg, hogy 
elhibázd. - Nem hibáztam el.

Nem hibáztam el; megtettem, amit meg kellett tennem, hatékonyan 
legyőztem. Merjem azt mondani, „legyőztem Grace-t"? Hát akkor mondjuk 



így, kecsesen* legyőztem. Hátrált, a földre zuhant, szemében a felismerés 
döbbenetét mindenki (aki tudhatta] láthatta, Mendel zuhant, zuhant (és 
zuhant) a szája vádlón kinyílt, Ó, tel, pont úgy, mint amikor Huhuhúú-t 
rikoltott, majd összeesett. - Te, te tetted ezt - mondta volna sokkal 
gyengédebben, meghökkentő módon dicséretnek hangzott volna, ha lett 
volna alkalma beszélni, de nem beszélt, csak hátrált és elesett. Rajtam a 
kezük, az állam keze hatalmas és erős, szállítás, sebesen, a gyász és 
végkifejlet felé, aztán a fülembe súgja egy hang, ne mondjon semmit, ne 
mondjon semmit, aztán elvonszoltak, engedtem, akárcsak Mendel, 
engedtem, ahogy engedte az immár halott elnök, hogy elvonszolják a 
nyilvánosság elől, kirángatják a nyomorúságos időből.

Ha itt és most elmondhatnám önöknek, hogy mit kívántam Grace-nek és 
magamnak, elmondanám, de nem tudom elmondani; ez ugyanis 
teljességgel lehetetlen. Eljönne, szerelmes gyengédséggel és 
kíváncsisággal jönne hozzám, a nevemet suttogná, de nem merülhetek 
bele ebbe az ábrándba, nem bírom elviselni, a végén nem tudok 
beletörődni abba, ami nem lehet, de el kell mondanom, el kell mondanom, 
hogyha másképp történt volna, mint ahogy történnie kellett... talán 
suttogó hevességgel ölelkeztünk volna a sötétben. 

A csontjaimat titkos és halálos sugaraikkal lassan, módszeresen főzik a 
rák tajtékjában. 
- Te ostoba - Mendel ezt szeretné mondani -, te még nálam is rosszabb 
vagy. Én a kezdetektől fogva tudtam, hogy nyomorult, elátkozott lény 
vagyok, de soha nem gondoltam, hogy lehetne másképp. De te olyan 
voltál, mint ő, mint az elnök, te mindent elhittél, amit mondtak. Még ennél 
is rosszabb: én tulajdonképpen szenvedélyből cselekedtem, a történelem 
majd eldönti, hogyan ítél velem kapcsolatban, de re, te...

Nincs Grace, nincs fény, csak a sugaraik hideg és halálos ereje, éget, 
égeti a csontjaimat, a fény...

Akarnak hallani egy történetet? Mindenki szeret történeteket hallgatni, a 
kisgyerekek az ágyban, a felnőttek a tűz mellett. De itt nem tudom, nem 
akarom elmondani; ha hallani akarják, ki kell innen vinniük, hogy mindent 
elmesélhessek, annyi mindenről mesélhetnék még, amiről soha nem is 
hallottak. Elmondhatnám, milyen ember Carlos, elmesélném, milyen Grace 
melle. Miket mondott neki Mendel a sötétben. Mit tervezett az elnök. 
Mindenki ismer engem. Mindenki. Mindenki!

Richard Laymon - A Vadászat

Még mindig ott. Még mindig őt bámulja.
Kim a falnak háttal, egy műanyag székben ült, és ideges volt. Az 

ajtókerettől eltekintve a mosoda eleje tiszta üveg volt. A feje felett 
neonlámpa fluoreszkált.

A kocsiban várakozó férfi odakint úgy érezhette magát, mint aki egy 
autós moziban bámulja a vásznat.

Szerette volna, ha több ruha van rajta. De meleg este volt, nagyon késő, 
és addig halogatta a mosást, míg már jóformán nem volt mit felvennie. 
Szóval edzőcipőben, a régi gimnáziumi torna sortjában és egy trikóban jött 
le.

Talán ezért bámul a rohadék, gondolta. Élvezi az ingyen előadást.



Nem jobb a kukkolóknál, ahogy ott ül, és bámul befelé.
Amikor Kim először pillantotta meg, azt hitte, hogy valamelyik benti 

asszony férje. Várakozik, unatkozik, az időt inkább a kényelmes kocsiban 
tölti, ahol legalább a rádiót hallgathatja - vagy tisztes távolból szemmel 
tarthatja.

Nem sokkal később aztán elment két asszony. Rajta kívül már csak egy 
nagydarab, középkorú asszony maradt, aki egyfolytában panaszkodott, és 
utasításokkal bombázott egy Bili nevű alakot. Abból, ahogy Bili hallgatott 
és engedelmeskedett, nyilvánvalóvá vált, hogy csakis a férje lehet.

Kim nem hitte, hogy a kocsiban az az ember rájuk vár.
Befejezték. A tiszta ruhával teli kosarakat kivitték a furgonjukhoz, és 

elhajtottak.
Kim volt az egyedüli nő a mosodában.
Az idegen kint tovább várakozott.
Valahányszor odanézett, az idegen mindig őt figyelte. A szemét 

tulajdonképpen nem látta. Árnyékban volt. De érezte, hogy kitartóan 
nézik, tanulmányozzák.

Habár a szemét nem láthatta, a mosodából kiszűrődő fényben remekül 
kivehette vastag nyakát, kopaszra borotvált fejét. Olyan volt, mintha 
gránittömbből faragták volna. Vastag szemöldöke volt, erős arccsontja, 
vaskos orra, telt szája, amely nem mozdult meg, és széles állkapcsa.

Ha csak egy puhány lenne, nem is lenne nagy a baj, gondolta Kim. Azzal 
még elboldogulnék. De ez a hapsi olyannak látszik, aki bajonettet 
reggelizik.

Legszívesebben máshova ült volna, nem szemben az ablaktáblával. 
Szívesebben várakozott volna hátul. Elbújni előle, lebukni a mosógépek 
közé.

De akkor lehet, hogy bejön.
Addig nincs semmi baj, amíg a kocsiban marad.
Addig valószínűleg nincs semmi baj, amíg az izompacsirta itt van.
Nem tudta az izompacsirta nevét, de az biztos, hogy erős volt. Még az 

idegennel is biztos elbírna. Fiatalabb volt Kimnél, tizenkilenc, legfeljebb 
húsz éves lehetett. Olyan izmai voltak, hogy akkor sem tudta volna össze-
zárni a térdit, ha az élete függ tőle. A könyöke sem ért soha az oldalához. 
Ujjatlan szürke trikóját a mellkasa alatt vágta le. Piros rövidnadrágja 
nagyon hasonlított Kiméhez, csak sokkal nagyobb volt. Testhez tapadó 
edzőnadrág fölött viselte.

Most őt figyelte, ahogy leugrott az egyik gépről, és a mellette lévő 
mosógéphez pattant. Megnyomott egy gombot. Az elöltöltős szárító ajtaja 
kinyílt. Egy fehér zokni és egy fejpánt pottyant a földre.

Kim gyomra összeszorult.
Befejezte.
 Minden erejét összeszedte, hogy ne nézzen ki az ablakon. Megpróbált 

nem kapkodni. Kényelmesen felállt, és a guggoló atlétához sétált.
- Szia - mondta, és megállt mellette.

A fiú felnézett és elmosolyodott. - Szia.
- Ne haragudj, hogy zavarlak, de egy szívességre szeretnélek megkérni.
- Igen? - tekintete végigsiklott Kim testén. Amikor újra az arcába nézett, 
Kim tudta, hogy segíteni fog. - Milyen szívességre?



- Nem nagy dolog, tényleg. Csak nem szeretnék egyedül itt maradni. Ha 
megtennéd, hogy itt maradsz velem, amíg végzek. Nincs már sok hátra. A 
ruhák a szárítóban vannak. Körülbelül tíz perc, és végzek.

Felvonta a szemöldökét. - Ennyi?
- Hát... ha kikísérnél a kocsimig, mikor elkészültem.
- Semmi akadálya.
- Köszönöm, igazán nagyon hálás vagyok.

A tiszta ruhát egy vászonzsákba pakolta, és összehúzta a zsineget. 
Felállt, ismét Kimre mosolygott. - Engem Bradleynek hívnak.
- Kim vagyok - kezet nyújtott, a fiú megrázta. - Nagyon köszönöm.
- Már mondtam, semmi gond.

Kim a szemben lévő géphez lépett. A fiú nézte, ahogy két kézzel 
rátámaszkodik, és felnyomja magát. A melleit bámulta.

Talán mégsem volt olyan jó ötlet megkérni, hogy maradjon itt vele.
Ne izgulj, mondta magának. Ez egy teljesen normális pasas.
Kicsit előrehajolt, átfogta a térdét, hogy ne feszüljön annyira a trikója.

- A közelben laksz? - kérdezte Bradley.
- Aha. Pár tömbnyire. Tanulsz?
- Első éves. De nem vagyok kollégista. Saját lakásom van. Gyakran jársz 
ide?
- A lehető legritkábban.

Halkan felnevetett. - Tudom miről beszélsz. Házi munka. Ki nem 
állhatom.
- Én sem. Különösen a mosást. Olyan kísérteties itt. - Elfordította a fejét. 
Nem akarta, de képtelen volt ellenállni, addig nyújtogatta a nyakát, míg 
meglátta a parkoló kocsit, a szélvédő mögött a félelmetes arcot. Gyorsan 
elkapta a tekintetét, és megint Bradleyre nézett.
- Ha nyomaszt, miért jössz ide ilyen későn? - kérdezte a fiú.
- Mert nem kell várakozni. - Majd hozzátette: - A híres utolsó szavak.

A fiú összevonta a szemöldökét. - Mi a baj? - Ő is kinézett az ablakon, 
majd vissza Kimre. - Mi történt?

Kim érezte, hogy a szája grimaszra húzódik. Megrázta a fejét. - Semmi.
- Az a pasas ott kint?
- Nem... állandóan engem néz. Amióta bejöttem. Ott ül, és engem bámul.
- Igen? - Bradley a férfi felé nézett.
- Ne! Jesszusom, csináljunk úgy, mintha nem is lenne ott.
- Talán ki kéne mennem és...
- Nem!

Kimhez fordult. - Nem is tudod, hogy kicsoda?
- Soha életemben nem láttam még.
- Nem csoda, hogy aggódsz.
- Biztos nem vészes - mondta, és megint remegni kezdett. - Biztos csak 
szereti nézni a nőket.
- Én is szeretem nézegetni a nőket. De ettől még nem lógok a mosodák 
környékén, mint egy perverz állat.
- Biztos ártalmatlan.
- Nekem nem úgy tűnik. Ki tudja, hogy nem afféle szörnyeteg-e, mint a 
Mount Bolton-i Hentes?
- Na, ne viccelj...



Bradley elsápadt. A szeme kikerekedett. Végigpásztázta Kimet, majd 
újra az arcára összpontosított. - Jézus - motyogta. - Igazán nem szívesen 
mondom, de... - habozott.

Kimet megrémítette az arckifejezése. - Mit de?
- Pont olyan vagy, mint az eddigi áldozatai.
- Miről beszélsz?
- A Mount Bolton-i Hentesről. Nyolc áldozata volt, és mind... mindegyik 
tizennyolc és huszonöt év közötti lány volt, talán nem annyira csinos, mint 
te, de majdnem. Mindegyik karcsú, középen elválasztott hosszú szőke ha-
juk volt, épp, mint neked. Annyira hasonlítasz hozzájuk, mintha testvérek 
lennétek.
- Ó, a francba - motyogta Kim.
- Jártam egy lánnyal, aki hogy úgy mondjam beillett a képbe. Nem 
annyira, mint te, de azért aggódtam miatta. Tudod, attól féltem, hogy ő is 
úgy végzi... megerőszakolva, megcsonkítva... van itt hátsó kijárat?
- Ne viccelj! Te komolyan...
- Nem viccelek.
- Tudom, de... Lehet, hogy nem is ő, igaz? Úgy értem, nem...
- Az elmúlt két hónapban nem kapott el senkit. A zsaruk szerint lehet, 
hogy elköltözött a környékről, meghalt, vagy valami másért lesittelték. De 
nem tudják biztosan. Szeretnék megnyugtatni az embereket, azért 
nyomják ezt a szöveget. Jártál már a Mount Bolton környékén?

Kim tagadóan megrázta a fejét. A belseje mintha elzsibbadt volna.
- Mondhatom, félelmetesen vad vidék. A pasas évekig is bujkálhat ott, ha 
ismeri a terepet. Szóval lehet, hogy egy darabig ott húzta meg magát, 
talán mostanra kerítette megint hatalmába a vágy, és... mostanság nem 
sokan mernek ott kempingezni. Ha új áldozatot akar, akkor be kell jönnie a 
városba.
- Te aztán tényleg jól rám ijesztettél.
- Maradj itt egy kicsit. Ellenőrzöm a hátsó kijáratot.

Bradley végigsétált a néma mosó- és szárítógépek közötti keskeny 
folyosón. Elhaladt az érmével működő automata előtt, az ügyfelek itt 
vehettek üdítőt, rágcsálnivalót vagy mosóport, ha úgy hozta a szükség. 
Menet közben ujjai ritmusra doboltak a hosszú fa asztalon, ahol valamikor 
a mosást válogatták szét és hajtogatták össze az emberek. Aztán eltűnt a 
terem végéből nyíló ajtó mögött. Csak egy pillanatra tűnt el a lány szeme 
elől.

Mikor visszajött, Kim kérdő tekintetére válaszolva megrázta a fejét.
Egyszer sem pillantott a kint várakozó férfi felé. - Semmi, csak egy 

kamra a takarítóeszközöknek. Csak elől lehet kimenni.
Kim bólintott, és megpróbált mosolyogni. Érezte, hogy a szája sarka 

remegni kezd.
- Elkészült a holmid?
- Majdnem. - Leugrott a mosógép tetejéről. Bradley felkapta a zsákját, és 
a lány mellett maradt, miközben az a bejárathoz közeli két szárítógéphez 
indult.
- A kocsid a parkolóban van?
- Igen.



- Beszállok veled. Ha azt hiszi, hogy tényleg együtt vagyunk, talán nem 
próbálkozik.
- Rendben - mondta Kim. A szárítógépek még dolgoztak. Látta, hogy még 
rezegnek, hallotta a motor morgását, és a közelebbi gépben a tornacipő 
tompa puffanását.

Lekapta a gép tetejéről a szennyes kosarát, a lábához tette, leguggolt, 
és kinyitotta az ajtót. A motor elhallgatott. Benyúlt, és kihúzott egy 
maroknyi meleg ruhát. Kicsit még nyirkos tapintásúak, de ezzel nem 
törődött.
- Ha követ minket, amikor elhajtunk - mondta Bradley -, akkor 
megpróbáljuk lerázni. Mindenesetre legalább nem leszel egyedül. Amíg 
melletted vagyok, kétszer is meg
gondolja, hogy mit csinál.

Kim újabb adag ruhát rakott a kosarába, és felnézett Bradleyra. - Igazán 
nagyon hálás vagyok.
- Örülök, hogy segíthetek.
- Tényleg azt hiszed, hogy a Hentes lenne?
- Remélem, nem tudjuk meg. És mi van, ha te vagy a Hentes?

Hirtelen villant fel benne a gondolat, és a gyomrát összeszorította egy 
jeges marok. Nem. Ez nevetséges. Nem nézett a fiúra, hanem folytatta a 
pakolást. 

Miért lenne nevetséges? Bradley szemlátomást rengeteget tud a 
Hentesről. És azt akarja, hogy vigyem magammal a kocsimban. Ha pedig 
kettesben maradtunk...

Akár az első perctől kezdve is hazudhatott.
Az is lehet, hogy együtt van azzal a másik fickóval. Lehet, hogy közösen 

dolgoznak.
Ne engedd be a kocsiba, intette magát. Vele együtt menj ki, de...

- Ó, a fene... - morogta Bradley.
Kim felkapta a fejét. Bradley mozdulatlanul állt, és tágra nyílt szemmel 

bámulta a bejáratot.
Kim felugrott, és megpördült.
Az idegen alakja az ajtóban magasodott.
Aztán már bent is volt, és elindult feléjük.
Sötét sísapkát viselt. Az arcát fekete festék rejtette. Fekete trikóján át 

látszottak duzzadó izmai. A mellkasán keresztben lógott a puskája. És az a 
szíj is, ami a kést rejtő tokot tartotta, baloldalt, a bordáinál, nyéllel lefelé.  
A derekán többzsebes öv, rajta teli vászonzacskók, egy kulacs és a 
pisztolytáska. Buggyos ejtőernyős-nadrágja szárát begyűrte magas 
bakancsába.

Bradley felemelt ököllel lépett a férfi elé. Szinte robbant a hangja: - 
maradjon ott, miszter.

A gyomrára mért ütéstől Bradley összecsuklott, mint egy bekattintott 
bicska. Az idegen térde homlokon találta, és a fiú hátraröpült. Hangos 
csattanással esett a padlóra, elcsúszott Kim lábáig, és mozdulatlanul 
hevert.

Kim megfordult, rohan volna, de egy kéz a vállánál elkapta a trikóját. Az 
anyag visszahúzta, nyúlni kezdett, majd hangos reccsenéssel elhasadt, 



ahogy oldalra rántotta magát, és igyekezett kiszabadulni a szorításból. 
Megcsúszott. A padlóra zuhant.

A férfi elkapta a bokáját, megrántotta, Kim elterült a földön. A hátán 
érezte a férfi súlyát. Egy kar került a torka alá, és szorítani kezdte.

Kim teljes sötétségre tért magához. Összegömbölyödve hevert az 
oldalán. Fájt a feje. Először azt hitte, hogy otthon, az ágyában fekszik. De 
nem olyan volt, mint egy ágy. Takaró volt alatta. De a takaró alatt valami 
keményet érzett. Rázkódott időnként és meg is ütötte.

Eszébe jutott a férfi.
És akkor már tudta, hol van.
Megpróbált kinyújtózni. A félelme igaznak bizonyult. Valamibe beleakadt 

a lába. Odanyúlt. Az ujjai valami keményet éreztek, recés gumit.
A pótkerék.
A kocsi megállt. Kimnek fogalma sem volt arról, mennyi időt töltött a 

csomagtartóban. Talán egy órát. Úgy gondolta, körülbelül ennyi ideig tart, 
amíg a városból kiérnek a környékbeli Mount Bolton erdeibe.

Azóta hogy visszanyerte az öntudatát, és felfogta, hogy a támadó 
kocsijának csomagtartójában hever, tudta, hova tartanak. Először pánikba 
esett, majd Istenhez fohászkodott, végül tompa zsibbadtság vett erőt 
rajta. Tudta, hogy meg fog halni, és ez ellen semmit sem tehet. Mindenki 
meghal egyszer, mondogatta magának. És így nem kell elviselnie a szülei 
halála feletti bánatot, nem látja meghalni szeretteit, a barátait, nem kell 
szembesülnie saját öregségével, a hosszan elhúzódó betegséggel, 
mondjuk a rákkal vagy valami más rémes kórral. Mindennek van valami 
előnye.

Istenem, meg fogok halni!
Tudta, hogy a hentes hogy végzett áldozataival; megerőszakolta őket, 

szodómiát követett el velük, késekkel, botokkal, tűzzel kínozta őket.
Ismét elfogta a pánik. Mire a kocsi megállt, már csak nyöszörgött és 

reszketett.
Hallotta, hogy leáll a motor. Ajtócsapódás. Másodpercekkel később a 

háta mögül tompán hallatszott a kulcscsörgés. Aztán a kulcs becsusszant 
a csomagtartó zárjába, ezt már tisztábban hallotta. A zár kattanása. Aztán 
a csomagtartó teteje felpattant, hangosan csikorgott a zsanér.

 Egy kar nyúlt a hóna alá. Egy kéz nyomult a lába közé, és megragadta 
a combját. Kiemelték a csomagtartóból, ellendült a kocsitól, és leesett a 
földre. A talaj nyirkos volt és szúrták a lehullott fenyőtűk. Ágak és 
göröngyök nyomódtak a testének, mikor a hátára fordult. Felnézett a férfi 
fekete alakjára. A könnyem keresztül csak homályos foltot látott.
- Kelj fel - mondta.

Kim feltápászkodott. Szipogott és megtörülte a szemét, Szakadt trikóját 
maga elé vonta, és a vállához fogta, hogy eltakarja jobb mellét.
- Hogy hívnak? - kérdezte a férfi.

Kim kiegyenesedett. - Baszd meg - mondta.
A férfi szája mosolyra görbült. - Nézz körbe.
Megfordult, körbenézett. Hatalmas fákkal körbevett tisztáson álltak. 

Útnak semmi nyoma, bár úgy sejtette, hogy nem lehetnek messze tőle. A 
kocsi nem tehetett meg nagy utat a bokrok és az aljnövényzet között. 
Szembe fordult a Hentessel. - Igen?
- Tudod, hogy hol vagy?



- Van egy jó tippem.
- Kemény kislány vagy, igaz?
- Mi veszíthetek?
- Semmit, szívi. Nézz jobbra. Ott van egy útjelzés. Odanézett. A tisztás 
szélén az egyik fa törzsén valóban volt egy jelzés.
- Kövesd a jelzést. így jobbak az esélyeid.
- Ezt meg hogy érti?
- Öt perc előnyöd van. - Az arcához emelte a karját, a másik kezével 
megnyomott egy gombot, hogy megvilágítsa az órája számlapját.
- Mi ez az egész?
- Vadászat. Fogy az időd.

Kim megfordult, és szélsebesen rohant el, el ettől az embertől. Nem a 
nyíl irányába futott, hanem a tisztás széle felé. Erről jött az autó. így talán 
eléri az utat.

Nem hagyja, hogy elmenjek, gondolta. Ez is csak a játék része. A kurva 
játéké. Nem kerülök ki innen élve.

Ezt hiszi ő.
Semmi esélyem sincs.
De van, igenis van.
Átvágott egy bokron, átrohant két fa között, és rövidebbre fogta a 

lépteit, mikor egy meredélyhez ért.
Itt nem jöhetett fel autó. A rohadék biztos megfordult, mielőtt leállt.  

Tudta, hogy evvel fogok próbálkozni.
Távolodom az úttól, gondolta.
Szerette volna tudni, mennyi idő telt el. Az öt perce még nem járhatott 

le.
Úgysem ad öt percet, gondolta. Biztos máris a nyomomban van.
De semmit nem hallott maga mögött. Csak saját zihálását, a 

szívverését, a cipője alatt megreccsenő tűleveleket, széttaposott 
agyagrögöket, a bokrok ágainak reccsenését.

Túl nagy zajt csapok.
Kicsúszott alóla a lába. Látta, hogy a lába az ég felé lendül. Látta a fák 

tetejét. Lezuhant, a hátán csúszott, gallyak, kövek szaggatták, ami még 
megmaradt a trikójából, véresre karmolták a bőrét. Amikor végre megállt, 
mozdulatlanul hevert, épp csak levegőt mert venni.

Nem tudok elrohanni előle, gondolta. Könnyedén el tud kapni. Csak 
kúszni szabad. El kell bújnom.

Felült. Lekukucskált a lejtő aljába. Nem nőttek sűrűn a fák, a sötét erdő 
a domb oldalán húzódott. Felállt. A dombtetőre nézett. Az üldözőjének 
semmi nyoma. De az időből már biztos kifutott.

Guggolva oldalazott lefelé. Hamarosan maga mögött hagyta a 
holdvilágot. Az erdő sötétje csodás megnyugvással töltötte el - az éjszaka 
otthont adó takarója. Lassan lépdelt, igyekezett a lehető legkisebb zajt 
csapni, miközben kerülgette a fatörzseket és átbújt az lehajló ágak alatt.

Az erdőnek karácsony illata volt.
Ha jól játszol, biztatta önmagát, esetleg megéred a következő 

karácsonyt.
Mennyire ügyes ez az alak? Kérdezte magától. Van olyan ügyes, hogy 

idáig nyomon tudjon követni a sötétben?



Nem engedett volna el, ha nem lett volna biztos benne, hogy elkap. 
Kell hogy legyen kiút. Egyszerűen okosabbnak kell lennem nála.
Most már biztos a nyomomban van. Még akkor is, ha kivárta a teljes öt 

percet.
Kim nem tudta mennyi idő telt el, de úgy becsülte, húsz perc lehetett. 

Talán fél óra.
Ha nem vesztettem el, akkor bizonyára már a nyomomban van.
Kim egy fa mögé bújt, megfordult, és körülnézett az erdőben. Az ágakon 

átszűrődő tejszínű holdvilágon kívül minden fekete és szürke árnyékba 
burkolózott. A közelben álló fák és bokrok halvány kontúrját még ki tudta 
venni. Úgy tűnt, minden mozdulatlan.

Aztán eszébe jutott a férfi koromfekete ruhája és elmaszkírozott arca. 
Csak akkor fogom észrevenni, amikor rám veti magát, gondolta.

Végignézett saját magán. A lába jó koszos, a sortja sötét, de a trikója 
szinte világít. Magában átkozódva kibújt belőle. A végét a sort korcába 
gyömöszölte. így már jobb. Napbarnított volt, eltekintve a melleitől, de 
még azok sem voltak annyira fehérek, mint a trikó. Egy kidőlt fa állta el az 
útját. A gyökerek embermagasságba meredeztek. Bokrok, folyondárok 
nőtték körbe a vén törzset. Először arra gondolt, hogy átmászik rajta, de 
aztán inkább úgy döntött, hogy megkerüli.

Mikor az agyagos gyökerek közelébe ért, észrevette, hogy a fatörzs és a 
talaj között viszonylag nagy rés tátong. Nem volt fedett, de elrejtőzhet, ha 
bebújik a bokrok és ágak sűrű szövedéke közé.

Mégsem tűnt nagyon vonzónak, hogy az elpusztult fa törzse alatt 
keressen menedéket. Lehet, hogy mindenféle utálatos állat is 
odaköltözött: pókok, hangyák, termeszek, meztelen csigák.

Egyébként is, gondolta, ha nekem jó rejtekhelynek tűnik, akkor neki is 
az lesz. Ha errefelé jön, biztos kiszúrja. És akkor elkap. Felejtsd el.

Elsietett a gyökérfonatok mellett, és jobbról megkerülte a fatörzset. 
Most, hogy volt valami a háta mögött, futásnak eredt, nyílegyenesen, nem 
fától fáig, mint korábban. Olyan gyorsan rohant, ahogy csak erejéből 
tellett, kikerülte a fákat, meg-megbotlott a kiálló sziklákban, átvágott az 
aljnövényzeten. Végül kifulladt, mindene fájt, lerogyott egy fa mögé. Előre 
hajolt, átkarolta izzadt térdét, és levegőért kapkodott.

Ez a gyors vágta biztos hogy egy kis előnyhöz juttatta. Az üldözője nem 
futhatott ilyen gyorsan, hiszen a nyomát is meg kell keresnie.

Hogyan lehet valakit nyomon követni a sötétben? Még fényes nappal 
sem lehet könnyű megtalálni a nyomát. És egyáltalán, mit keresnek 
ilyenkor? Letört ágakat?

Kim kihúzta az övéből a trikóját, és megtörölte izzadságtól nedves arcát, 
hónalját, a nyakát a mellét és a hasát. Visszatűrte a trikót a nadrágjába, és 
az jutott az eszébe, nincs-e a hentesnek éjszakai látókészüléke. Infravörös 
távcső, vagy valami ilyesmi.

Ez sok mindent megmagyarázna.
Annyira biztos volt benne, hogy meg fog találni.
Talán az alatt az öt perc alatt vette ki a kocsijából.
Hogyan bújhatok el ilyesmi elől?
A test melegét is érzékeli?
Mi lenne, ha eltemetném magam?



Ez legalább annyira rossz ötletnek tűnt, mint elbújni a kidőlt fatörzs 
alatt.

Nagyot sóhajtott, és nekidőlt a fának. A kérge érdes és kemény volt. A 
halk neszezésre rémülten kapta fel a fejét. De a hang felülről jött. Lehet, 
hogy egy mókus lakik odafent, gondolta.

Mi lenne, ha felmászna a fára?
Alaposan megfontolta az ötletet. Használhatónak tűnt. Ha a Hentesnek 

eszébe is jut, hogy felmászott egy fára, az erdőben ezrével állnak a fák. 
Olyan magasra mászik, hogy lentről ne lehessen észrevenni. Az ágak és a 
levelek valamennyire eltakarják az éjszakai távcső elől, ha van ilyen 
egyáltalán.

 Ha megtalál, piszok nehéz dolga lesz eljutni hozzám, gondolta Kim.
Viszont lehet, hogy lelő onnan. Igen, de ez nehéz lesz, ha elég magasra 

mászom. És lehet, hogy nem mer zajt csapni. A lövés hangja nagyon 
messzire elhallatszik. Valaki esetleg meghallhatja.

Egyébként is, inkább lőjön le, minthogy élve kapjon el. Gyors, tiszta 
halál.

Ha nem lő le, akkor nem marad más választása, minthogy utánam 
másszon. Ekkor viszont ő lesz sebezhető.
- Rendben - suttogta Kim. - Akkor nehezítsük meg a dolgát.

Kilépett a fa alól. Leguggolt, és szemügyre vette a talajt. A tűlevelek 
alatt halványan látszottak a szürkésfehér kövek. Gondosan válogatott, 
csak azokat szedte föl, amelyek tenyérnyi nagyságúak voltak - elég 
nagyok ahhoz, hogy komoly sérülést okozhassanak. Amikor összeszedett 
hat követ, a trikóját leterítette a földre. A köveket a trikóra halmozta és 
összekötözte az anyag négy sarkát, megcsomózta, mint egy zsákot.

A nehéz csomagot himbálva nekilátott, hogy megkeresse a megfelelő 
fát. Addig bolyongott, míg rátalált egy öt fából álló csoportra. A fák 
szorosan egymás mellett nőttek, ágaik szinte összefonódtak, egyetlen 
sötét tömeget formáztak.

Tökéletes.
A középső fához sietett, de látta, hogy nincs elérhető magasságban 

olyan ág, amibe bele tudna kapaszkodni. Átment a mellette lévő fához. A 
legalsó ág Kim arcával egy magasságban volt. Az első ág után azonban 
könnyűnek látszott a mászás.

A kövekkel teli trikó gondot okozott. Kim gondolkozott egy darabig, 
aztán megtalálta a megoldást. Kibogozta a csomót, és újra kötözte úgy, 
hogy az ép ujj szabadon maradjon. Bal karját a nyakkivágáson keresztül a 
rövid ujjba dugta, aztán, mint egy válltáskát, felvette a csomagot. A vállát 
verdeső kövek nem könnyítették meg a mászást, úgyhogy a hátára 
lendítette a terhet, hogy ne zavarja a mozgásban.

Felkapaszkodott a fára, nagy nehezen elérte az alsó ágat, azután 
óvatosan, ágról ágra haladva elindult felfelé. Nem volt olyan könnyű, mint 
ahogy lentről gondolta. A szíve hamarosan hangosan kalapált, és 
kapkodnia kellett a levegőért. Megállt pihenni, előrehajolt, és lenézett. 
Nem látta a földet - csak az alatta terpeszkedő ágakat.

Jó magasan vagyok, gondolta.
Te jó ég, pokoli magasan.
Összeszorult a torka. Émelyegni kezdett. A lábai remegtek. Gyorsan 

megfordult, és magához ölelte a fa törzsét. Itt biztonságban vagyok, 



győzködte magát. Nem fogok leesni. Eszébe jutott a gimnáziumi 
tornacsapat. Nem is olyan régen volt. Ez sem nehezebb, mint a felemás 
korlát. Hál istennek, megőriztem a kondimat. Jó formában vagyok.

Egy darabig még szorosan kellett ölelnie a fa törzsét, míg annyira 
megnyugodott, hogy engedni tudott a szorításon.

Csak még egy kicsit magasabbra. Ne nézz le, akkor nem lesz semmi baj.
A térdét a következő ágra tette, felhúzta magát, felállt, a lábával 

megkereste a következőt, feljebb tolta magát, és hamarosan a mászás 
kötötte le minden figyelmét, nem maradt helye a zuhanástól való 
félelemnek.

Amikor a mozgásától a fa teteje hintázni kezdett, Kim tudta, hogy már 
elég magasan van. Lovagló ülésben az ágra telepedett, előre csúszott, 
megkapaszkodott, és a lábával átkulcsolta a törzset.

Hosszú ideig így maradt. Aztán a kövek zavarni kezdték. A trikó ujja azt 
az érzést keltette benne, hogy egy kéz nehezedik a vállára, egy kéz, 
amelyik hátra akarja húzni. Az éles kövek a trikó anyagán keresztül is 
nyomták a hátát. Kicsit hátrébb kúszott, de a lábával továbbra is szoros 
ollóba fogta a fát, és az ölébe húzta a csomagot. Jobbra, egy a feje fölötti 
ágra tette, ahogy a nyeregtáskát szokás.

A terhétől megszabadulva óvatosan visszacsúszott az eredeti helyére, 
és átkarolta a fát.

 Kim azt álmodta, hogy zuhan. Felriadt. Féloldalasan dűlt lefelé. 
Kiegyenesedett. Az arcát a kéreghez szorította. Megérkezett a reggel. A 
lombon át az aranyos fénysugarakban apró porszemek úszkáltak. Az ágak 
mögött látni lehetett a közeli fák üde zöldjét. Hátrahajtotta a nyakát, 
foltokban látta a tiszta, kék eget. Hallotta a madarak énekét, és az enyhe 
szellőben megzizzenő tűlevelek hangját.

Jézusom, gondolta, túléltem ezt az éjszakát.
Es hajnal előtt még arra is képes volt, hogy elszundítson.
Deréktól lefelé teljesen elzsibbadt. A feje feletti ágba kapaszkodva 

felállt, hogy kinyújtózzon. Tűlevelekkel és ágakkal szurkálta magát, míg 
visszatért az élet a lábaiba, a combjaiba, a fenekébe. Mikor újra 
normálisnak érezte magát, levette a sortját, egy alacsonyabban lévő ágra 
mászott, és pisilt. Visszamászott, és felvette a nadrágját. Leült, átkarolta a 
törzset, és lógázta a lábait.

Azon töprengett, hogy ezek után mit csináljon.
Az nyilvánvaló, hogy megúszta a Hentest. Kíváncsi volt, vajon járt-e a fa 

alatt az éjjel, és aztán továbbment, vagy nem is került errefelé.
Lehet, hogy a végén feladta, és elhajtott a kocsijával.
Ezt csak szeretnéd, figyelmeztette magát Kim. Nem fogja feladni. Ilyen 

könnyen nem. A: akar engem. B: azonosíthatom. Nem fogja engedni, hogy 
csak úgy ellibegjek innen.

Másrészről viszont, már rég megtalált volna, ha tudja követni a 
nyomomat.

És ha követte? Ha itt hortyog a fa tövében?
Nem, ha tudná, hogy itt vagyok, már rég leszedett volna.
Leráztam a rohadékot!
Most már csak vissza kell jutnom a civilizációba anélkül, hogy 

belefutnék.
Ezt fényes nappal megpróbálni végtelen ostobaságnak tűnt.



Kínszenvedés volt kivárni a napnyugtát. Sehogy sem tudott 
kényelmesen ülni. Állandóan változtatta a helyzetét. Többnyire ült, olykor 
felállt, néha egy magasabban lévő ágba kapaszkodva lógott, hogy 
kinyújtóztassa a tagjait.

Mardosta az éhség, de ennél is rosszabb volt a szomjazás. Majd meghalt 
egy korty vízért.

Hiába vetettek árnyékot a fa felső ágai, a nappali hőség elviselhetetlen 
volt. Az izzadság végigcsurgott az arcán, csípte a szemét. Az egész teste 
nedves volt, csiklandozta és viszketett. A bőre ragacsos volt és zsíros. A 
sortját mintha ráragasztották volna.

De akármilyen nedves volt a teste, a szája száraz maradt. Ahogy teltek 
az órák, az ajka kiszáradt, kicserepesedett. A fogai helyén mintha kavicsok 
lennének, A nyelve feldagadt, a torka összeszorult, a nyelés is nehezére 
esett.

Voltak pillanatok, amikor arra gondolt, nem bírja ki alkonyatig. A 
pórusain kiszivárgó izzadsággal mintha az ereje is elszivárgott volna. 
Szédült és kóválygott a feje. Ha hamarosan nem mászom le, gondolta, 
akkor egyszerűen lepotyogok. De kitartott.

Csak még egy kicsit, bíztatta magát. Újra meg újra.
Végre leszállt az alkonyi félhomály. Frissítő szél érkezett, az ágak 

között. Lágyan simogatta, felszárította testéről a nedvességet.
A sötétség lassan beborította az erdőt.
Kim elindult lefelé. Tíz-tizenkét lábnyira hagyhatta maga mögött az 

ágát, amikor eszébe jutott a trikója. Ott felejtette a felső ágon.
Mérföldes távolságnak tűnt.
De nem térhet vissza a civilizációba egy szál sortban.
Sírni kezdett. Le akart kerülni innen. Vizet akart. Egyszerűen nem 

tisztességes, hogy vissza kelljen másznia.
Sírva mászott felfelé. Végre leemelte a töltött trikót az ágról. Ezekre a 

rohadt kövekre már úgy sincs szüksége. Kioldozta a csomót, és kirázta a 
köveket. Nekicsapódtak az ágaknak, suhogva törtek utat a tűleveleken 
keresztül. Az immár üres rongyot az övébe tűrte, hogy ne veszítse el, és 
megkezdte hosszú útját az erdő felé.

Amikor leugrott az utolsó ágról, nem emlékezett tisztán arra, hogy jutott 
el idáig.

 Egyszerre csak az erdőben sétált. A keze nehéz volt. Odanézett, mind 
két markában egy-egy követ szorongatott. Nem emlékezett, mikor szedte 
fel őket. De megtartotta mind a kettőt.

Amíg meg nem hallotta a patak halk csörgedezését. Akkor elhajította 
őket, és futásnak eredt.

Aztán a vízparton térdepelt, a markából itta a hideg vizet, lefröcskölte 
az arcát, belebukott, testét ellepte a jéghideg, friss forrásvíz. 
Kiemelkedett, hogy levegőt vegyen, aztán vizet vett a szájába, lenyelte, 
sóhajtott.

Kim életében még nem érezte ennyire jól magát.
Hátulról valaki megragadta a haját, és térdre rántotta.
Nem, mindezek után ez lehetetlen!
Kezek markolták a melleit, hátrarántották, neki a támadónak. Kim 

rúgott, tekergőzött, miközben a partra rángatták. A szárazon a támadó 



rávetette magát, és teljes súlyával a földre nyomta. Rámászott. A melleit 
markolászta. Morgott, miközben a nyakát szívta.

Kim felnyúlt, és megragadta a fülét. Teljes erejéből megrántotta.  
Hallotta a bőr reccsenését, érezte nyakán a férfi leheletét, amikor az 
fájdalmában felordított. Kirántotta alóla a kezét, és ököllel verte Kim fejét.

Az ütésektől kába Kim jóformán észre sem vette, hogy teste 
megszabadult az idegen súlyától. Arra gondolt, hogy talán meg kéne 
próbálni feltápászkodni, és elrohanni, de képtelen volt megmoccanni. 
Mintha az ütések minden erőt kivertek volna belőle.

Érezte, hogy letépik róla a sortját. Ezt meg akarta állítani, de még 
mindig nem volt képes megmozdítani a karját. A sort a bokája köré 
tekeredett, felemelték a lábát és lehúzták a nadrágot. A lába a földre 
puffant.

Durva kezek dörzsölték a combját, a fenekét. Egy szakállas arc 
nyomását érezte. Az ajkakat. A nyelvét. A férfi morgott, mint egy vadállat.

Aztán megragadta a bokáját, megrántotta, keresztbe rakta, 
megfordította.

Kim felnézett a férfira.
Az övéből elővette a kést. A penge csillogott a holdfényben. A foga közé 

vette a kést, és elkezdte gombolni az ingét.
Kim csak nézte.
Próbálta megérteni.
Sovány volt, farmert és kockás inget viselt. A haja kócos volt.
Ez nem a Hentes!
Szétnyitotta az ingét.
A dörrenés szinte megsüketítette Kimet. A férfi megrándult, mintha 

halántékon ütötték volna. A másik oldaláról sötét forrás tört elő. Egy 
másodpercig még fölé magasodott, az inge nyitva, a kés a foga között. 
Aztán hátrazuhant.

Kim fülében még mindig visszhangzott a lövés hangja. Nem hallotta, 
hogy valaki közeledett volna.

Aztán a buggyos nadrágos, fekete trikós ember megállt, nem messze a 
lábától. A puska csövét a másik férfira fogta, és beleeresztett még három 
golyót.

A hátára dobta a fegyvert. Lehajolt, felemelte a tetemet, és a vállára 
vette. Kimhez fordult: - Öltözz fel. Visszaviszlek városba.
- Nincs az az isten - motyogta.
- Ahogy akarod.

Vállán a hullával elindult a fák között.
- Várjon! - kiáltotta Kim, és megpróbált feltápászkodni. A férfi megállt. 
Megfordult.
- Ő a Hentes?
- Igen.
- És maga kicsoda?
- Felbéreltek.
- Miért tette ezt velem? - robbant ki Kimből.
- Csalétek kellett. És te voltál, szuka. Gondoltam, hogy előbb vagy utóbb 
megszimatol. így történt, és elkaptam. Ilyen egyszerű.
- De hogy talált rám? - kérdezte Kim.



- Rád találni? El se veszítettelek. A fára mászás egész jó ötlet volt, el kell 
ismerni. De azért örülök, hogy elhajítottad a köveket. Tökéletes időzítés. 
Az csalta elő a rejtekéből.
- És miért nem lőtte le azonnal?
- Nem volt hozzá kedvem. Jössz?
- Baszd meg! 
Elment.

James Kisner - Tucker Anyó

Január: Ábel Johnson testét teherautójának kiégett roncsától mintegy 
húszlábnyira találták meg. Tizenkét órája volt halott.
Klinikai adatok: bal hüvelykujja hiányzott.
Nevem Tucker Anyó, gonosz anyabaszó, és gyűlölöm a kamionosokat.
- Ezt fogjad, kurva - morogta Randy Taggard a CB-rá
diónak, és tenyérrel a műszerfalra csapott.

Tövig taposta a gázpedált, és jóval hetven fölé pörgette a motort. Tiszta 
nyári este volt, a 65-ös államközin alig volt forgalom; nem lesz semmi baj, 
ha egy kicsit gyorsabban hajt.
Mother Tucker ismét adásban volt, a szokásos üzenettel, amit a szokásos 
éneklő, boszorkányos monoton hangon közvetített.
- Mother Tucker, egy frászt - sziszegte. - Ha egyszer elkaplak, szarrá 
verlek.

Randy nem vette jó néven, ha valamelyik seggfej a CB-n a teherautó 
sofőröket baszogatta. Ma este meg különösen nehezen viselte. Néhány 
hónapig nem volt kint az országúton - a decemberi balesete miatt 
kénytelen volt egy kis időt a kórházban tölteni - ós azóta, hogy hazaenged-
ték, ez volt az első útja. Már alig várta, hogy újra a Kenworth volánja mögé 
ülhessen, de örömét megmérgezte, hogy Mother Tucker marhaságait 
kellett hallgatnia.
Randy csatornát váltott, de Tucker Anyó a másik frekvencián is átvette a 
szót. Mintha az lett volna a feltett szándéka, hogy őt, pont őt csinálja ki.

Érdes, nyers hangja hasogatta Randy fülét. Bárcsak a marka közé 
kaphatná a torkát. Megmutatná neki, hogy egyetlen szuka sem úszhatja 
meg, ha a teherautó sofőröket mocskolja, még egy nőszemély sem.

Jellemző a nőkre, hogy így cukkolják a sofőröket, mert a nők azt hiszik, 
hogy nem kapják el őket. Talán nem tudja, hogy vannak olyan sofőrök is, 
akiket egyáltalán nem érdekel, hogy milyen nemű, fajú vagy felekezetű az, 
akit összevernek. Az igazság az, hogy Randy haverjai között sokan 
vannak, akiket kifejezetten felizgat, ha nőt verhetnek, mert akkor aztán 
megláthatja ország-világ, milyen rosszfiúk is ők.

És Randy a legrosszabbnál is rosszabb tudott lenni.
Február: Ralph Corrigan összeroncsolt maradványait darabonként 

bányászták elő összeroncsolt taxija csontvázából.
Klinikai adatok: mindkét lába hiányzott.

Randy harmincnyolc éves volt. A második asszonynál tartott, elszórt 
néhány kölköt, volt, akit elismert magáénak, volt, akit nem. Magas volt, és 
a szokásosnál valahogy vékonyabb, merthogy olyan sokáig feküdt. Seszínű 
haja őszült, elég erősen, egészen rövidre vágatta, szinte rátapadt a 



koponyájára, úgyhogy nem sok törődést igényelt. Sapkát viselt, rövid ujjú 
inget és Levi's farmert. Bal bicepszét magának tetoválta, az ábra 
leginkább egy saját farkába harapó sárkányra emlékeztetett, noha 
eredetileg egy meztelen nő szeretett volna lenni.

Izzadt, pedig működött a légkondicionáló, és tövig letekerte az ablakot, 
hogy egy kis levegő érkezzen, de mindhiába. Nem volt formában, nem állt 
készen a Chicagóból Nashville-be tartó hosszú futásra, de mindenképpen 
munkába akart állni, mielőtt teljesen megőrül.
Tucker Anyó obszcén refrénje most egy másik csatornáról támadt rá.
- Baszd meg! - üvöltötte a CB mikrofonjába. Aztán kikapcsolta, és 
benyomott egy kazettát. Dávid Allén Coe rekedtes hangja betöltötte a 
fülkét. Randy kezdte magát jobban érezni - mint a régi szép időkben, 
visszatért régi énje, falta a kilométereket a hatalmas kormánykerék mö-
gött, pöfögött a sötétben, mint egy hatalmas tehervonat, több száz lóerő 
lüktetett keresztül a testén, különös tekintettel a fütykösére.

De Tucker Anyót képtelen volt kizárni az agyából. Elképzelte, hogy a 
kamion első kereke alá esik, a feje szétloccsan, mint az érett dinnye, a 
teste kinyúlik, mint a spagetti, amikor harminc tonnával átgurul rajta, és a 
belei szétkenődnek az úton, mint az eltaposott kutyaszar.

Élénken maga elé képzelte a jelenetet, bár volt valami zavaró a 
képzetben. Ismerős volt; ez a bibi. Mint decemberben, csak a részletek 
homályosak és anyagtalanok.
- A francba!

Kakaót adott a magnóra, és együtt dünnyögött Coe-val, de még így sem 
tudta kiverni a fejében kitartóan lüktető hangot: Nevem Tucker Anyó, 
gonosz anyabaszó, és ki nem állhatom a kamionosokat.

Március: azt, ami megmaradt Red Worleyból, a teherautója hátuljában 
találták meg, a sütis dobozok közé gyömöszölve.
Klinikai részletek: csak a lábait, a karjait és a fejét találták meg.

Már majdnem fél kettő volt, amikor Randy áthajtott az Ohio folyó fölött 
ívelő hídon Louisville-be. Mardosta az éhség, úgy döntött tehát, hogy a 
várostól délre letér egy benzinkúthoz, tankol, és megtömi a hasát.

A kamionos pihenő, ahova Randy lehúzódott, hatalmas beton plaza volt, 
több hektár területű. Amolyan kis kamion-város, hálókamrákkal, 
zuhanyozókkal és jó kajákkal. Természetesen nők is lófráltak a környéken, 
hátha van olyan kamionos, akit hirtelen elkap a hús hívsága. Voltak olyan 
nők, akik képesek voltak egyenesen odamenni a kamionhoz, és istenemre, 
pár dolcsiért remek kiszolgálást nyújtottak.

Randy leállította a kocsit, kimászott és beballagott az étterembe. A 
helyiség tele volt sofőrökkel, Randy sokukat ismerte. Néhányan oda is 
köszöntek neki, amikor a pulthoz sétált. Leült egy másik sofőr mellé, a 
pasassal gyakran találkozott már útközben.
- Hello, Bili - köszöntötte. - Hogy ityeg a fityeg?
- Hol a faszban voltál? - Bili kávét ivott, és filteres Camelt szívott.
- Decemberben balesetem volt. A lábam megsérült.
- Most kezdted újra?
- Ühüm. Az első estém. Hiányzott már.

A pincérnő odaadta Randynak az étlapot. Gyors pillantást vetett rá, és 
visszaadta. - Szívi,



hozz nekem süteményt sodóval, sült sonkát és rántottát, és egy nagy bög-
re, forró feketét.
- Darát is kér hozzá?
- Jöhet. - Megpaskolta a hasát. - Sokat fogytam, amíg feküdtem, vissza 
kell nyernem a formámat.
A pincérnő mosolygott, felírta a rendelést és elsétált.
- Jó csaj.
- Ja. Gondolom itt is van mit pótolnod - mondta Bili. A két pasas röhögött, 
aztán jártatták a szájukat, amíg megérkezett Randy kajája. Gyorsan 
belapátolta, csak olyankor tartott szünetet, amikor Bilihez beszélt. Egy kis 
időre még Tucker Anyóról is megfeledkezett.
- Dugig vagyok, öregem - jelentette ki Randy, mikor a sodóval és a 
sütemény utolsó morzsáival is végzett.
- Csak nehogy elaludj a kerék mögött - figyelmeztette Bili. Felállt, indulni 
készült. - Mennem kell. 
- Hé, Bili, várj csak! Hallottad milyen szöveget nyomott Tucker Anyó a CB-
n?
- Nem hiszem. Nem szoktam a CB-t hallgatni.
- Hát, csak nyomja, hogy mennyire rühelli a kamionosokat. Igazi 
okostojás, legszívesebben seggbe rúgnám.
Bili Randy vállára tette a kezét. - Ne hagyd, hogy a sok szemét kiborítson, 
haver. Idővel majd elfárad a szája.
- De kiborít. Mintha minden csatornán ott lenne.
- Akkor ne hallgasd a CB-t.
- Naná. - Randy szemlátomást csalódottan tért vissza a kávéjához. - 
Viszlát.
- Később még találkozunk, nagyász.

Randy végzett a harmadik csésze kávéval, fizetett, és kiment. Az étel 
megfeküdte a gyomrát, pedig máskor is ezt ette, és soha semmi baja sem 
volt.

Az a rohadt Tucker Anyó az oka mindennek. Már attól kiborult, hogy 
szóba hozta, az agyában hallja a hangját. Istenem, de szeretné megtalálni 
azt a kurvát.

Április: Tyron Watson kamionsofőr holttestét Dél-Indianában, a 65-ös 
államközi út melletti árokban találták meg, szemlátomást több napja 
hevert már ott.
Klinikai részletek: a jobb karja hiányzott.

Amikor Randy felmászott a fülkébe vezető lépcsőn, egy a padlón 
kuporgó alakra lett figyelmes.
- Mi a fene!
- Csitt - figyelmeztette egy női hang.
- Randy előre hajolt, de még így sem látta jól az alakot. - Hé, kifelé innen. 
Nincs szükségem senkire!
- Nem vagyok kurva.
- Akkor mi vagy?
- Trishnek hívnak. Kérem, vigyen el egy darabon. - A kiejtésének enyhe 
Kentucky-i íze volt. - Muszáj segítenie.
Becsusszant az ülésre, és becsapta az ajtót. - Nem. A vállalati szabályzat 
ellen lenne. Nézd a feliratot: „Nincs stoppos". Úgyhogy húzz innen.



- Kérem. Nagy bajban vagyok.
- Milyen bajban?
- Addig nem mondhatom el, amíg ki nem érünk az országútra. Én... én 
rettentően hálás lennék.
- Ülj föl ide, ahol láthatlak.

A nő föltornászta magát az ülésre. Harmincöt körülinek látszott. Kicsi 
volt, törékeny, a lábai vékonyak, cickója szinte semmi. Az arca sárgás, 
megviselt. Trikó volt rajta, sort és strandpapucs. A válláról egy viszonylag 
nagy vászontáska lógott.

Egészében véve sikított róla, hogy kamionos kurva, akárhogy tagadta is. 
Valószínűleg pénzt fog kérni tőle, amint kiérnek az országútra, és cserébe 
leszopja, amíg ő vezet.

Lehet, hogy nem is lenne rossz. - Hát, nem vagy valami nagy szám, de 
azért megteszed.
- Akkor magaddal viszel?
- Meddig?
- El kell jutnom Nashville-be. Ennyi.
- Oké, bár gondolom később majd megbánom. De csak ennyi. Érted? 
Nincs időm egyéb marhaságra.
- Értem. Nem fogok zavarni.
- Majd kiderül. - Elfordította a slusszkulcsot, gázt adott, is kigurult a 
plázáról.

Végül is lehet, hogy nem is olyan rossz az, ha a következő pár órában 
társasága lesz. Könnyebb lesz ébren maradni, és tutira kiveri a fejéből 
Tucker Anyót.
De az isten szerelmére, legalább egy olyan csaj jelentkezett volna be, akin 
van mit fogni.

Május: Pete Sloan testét Peterbilt taxijának roncsai közül több részletben 
szedték ki.
Klinikai részletek: A bal karja eltűnt, de a bal hüvelykje az inge zsebében 
volt.
Három mérföld után Randy törte meg a csendet. - Oké, úton vagyunk, és 
mórföldekre nincs senki. Milyen óriási bajtól védelek meg?
A lány megnyalta a szája szélét, kétségbeesett, tágra nyílt szemekkel 
nézett Randyre.
- Az Anyótól.
- Ezt hogy érted?
- Tucker Anyó a nyomomban van.
Randy egy darabig hallgatott. A kerekek egyenletes ritmusban dübörögtek 
az aszfalton.
- Úgy érted, az a Tucker Anyó, akit a CB-n szoktam hallani?
- Igen. Az. Anyabaszó, pontosan úgy, ahogy mondja. És a nyomomban 
van.
- És miért lenne a nyomodban, szívi? Te nem vagy kamionos.
- Azért, mert tudom róla, hogy kicsoda.
Randy tekintete egy pillanatra elfordult az úttól, hogy megnézze magának 
a lány arcát. Látszott rajta, hogy tényleg retteg.
- Te tényleg tudod, hogy kicsoda az a kurva?
- Naná, hogy tudom.



- Miért áll rá a CB-re, miért nyomja azt a hülye szöveget? Nem tudja, hogy 
megőrjíti a kamionosokat?
- Szarik rá. Azt akarja, hogy megőrüljenek. Azt hiszem... azt hiszem nem 
normális.
- Ennek semmi értelme. Mindenki tudja, hogy nem jó a kamionosokkal 
kezdeni. Ennyit még egy kiskölök is tud.
- Ez igaz, de egy bolond semmit nem tud, és nem is érdekli. Azért bolond.

Miközben az értesülés eljutott Randy agyáig, érezte, hogy még 
erősebben görcsbe rándul a gyomra. A dara harcolt a sodóval. Nagyon 
örült volna, ha van nála valami gyomorfájás ellen, amit elrághatna.
- De ha tudod, hogy kicsoda, miért nem adod föl? - Egy korábbi kép villant 
az agyába. - Vagy mondd meg nekem. Elintézem, hogy ne árthasson 
neked. - A feje szétloccsan, mint az érett dinnye... a teste darabokban... a 
belei... minta... széttaposott kutyaszar...
- Jaj, azt nem tehetem... feldarabolna... ahogy a többiekkel tette...
- Milyen többiekkel?
- Azokkal a kamionosokkal, akiket elkapott.

Randy csak erőszakkal tudta tekintetét az országúton tartani. Zavaros, 
homályos foltok ugráltak a szeme előtt a sötétben. Vagy csak a bogarak 
táncoltak a reflektor fényében? - Milyen kamionosok? Miről beszélsz?

A lány hangja hirtelen megerősödött, baljós keménységgel beszélt. - 
Minden hónapban kiszúr magának egyet, és amikor elkapja, levág valamit 
belőle...
Randy gyomra tiltakozni kezdett. A sodó legyőzte a darát. Valami 
borzalmas dolog történt odabent.
- ...mondjuk a hüvelykujját, vagy a lábát, vagy valamit. És amikor elmegy, 
a többit csak úgy otthagyja. Tudod, mint a maradékot.
- Hogyhogy erről még soha nem hallottam?
A lány ügyet sem vetett a kérdésre. - Aztán előfordul, hogy felgyújtja a 
kamiont. Merő gonoszságból. Mintha a gyilkosság nem lenne eléggé 
gonosz dolog.
- Miért nem mondta ezt nekem soha senki? - bámult rá kétségbeesetten 
Randy.
- Talán mert nem akarták, hogy megtudd. - Szemlátomást élvezte, hogy 
félelmet keltett a férfiben.
- Tudod, sokáig kórházban voltam. Valahogy kiestem a körforgásból.

A nő felnevetett. - Meghiszem azt. Randy nagyot nyelt. - Szerinted miért 
csinálja ezt velük?
- Mert egy gonosz anyabaszó.
- Ez nem válasz.
- Gyűlöli a kamionosokat.
- De mi a faszért, az istenért? - kiáltotta.
- Gondolom azért, amit az egyik csinált vele.
- Mit csinálhatott, ami miatt gyilkolja őket? És feldarabolja... - nem tudta 
rávenni magát, hogy befejezze.
- Sok mindent, de talán leginkább azt nem bocsátja meg, hogy az egyikük 
leszorította a férjét az útról, és utána átgázolt rajta.
- Micsoda? - érezte, hogy epe önti el a torkát.



- Úgy hallottam, ez történt vele. - A válltáskáját az ölébe vette. - Egy 
barom, aki azt hitte, hogy övé az országút, csak azért, mert egy kibaszott 
kamiont vezetett.
- Tudod, szerintem...

Kicipzárazta a táskát. - December volt. A kamionos egy óriási 
Kenworthöt vezetett, volt vagy harminc tonna. A férj egy olyan kis külföldi 
autóban ült, és nem hajtott elég gyorsan. A kamionos leszorította, és 
amikor a férj kiszállt, és ordítani kezdett, a sofőr visszafarolt, és szándé-
kosan belerohant. A kis kocsi összetört, a férj meg ottmaradt.
- Hagyd abba, nem akarom hallani.
A nő benyúlt a táskába. Randy hallotta a fém vérfagyasztó csengését. - 
Pont itt, ezen az úton történt. A kamionos azt állította, hogy véletlen 
baleset volt, de ez nem igaz. Ám a legrémesebb az volt, hogy a férjből az 
után, hogy elgázolták, csak apró darabok maradtak meg. Annyi sem, hogy 
el lehessen temetni.
Randy nyelt egyet. A sebességmérőre nézett. Hetvenöt. Valahogy le kell 
lassítania.
- Az a rohadék megúszta, kórházba került törött lábbal, de Tucker 
Anyónak addig is csinálnia kellett valamit.
- Lassan kihúzott valamit a táskából. - Tudta, hogy az összes kamionos 
gonosz, úgyhogy azt kapta el, amelyik a keze ügyébe esett, amíg 
megtalálta az igazi bűnöst. Gyűjtenie kellett a... darabokat... mint ami a 
férjéből maradt. Szüksége volt rájuk.

A nő már egyáltalán nem látszott kicsinek és törékenynek. Randy 
kétségbeesetten figyelte az utat, helyet keresett, ahol félre húzódhatna. A 
sötétség hirtelen szinte át-hatolhatatlanná vált. A látása elhomályosult.
- Sokáig vártam - folytatta az asszony. - De tudtam, hogy a végén erre 
fogsz jönni.
- Nem szándékosan csináltam! Nem szándékosan! - Felidéződött benne a 
december: a férfi, aki a semmi kis kocsi mellett áll, rázza az öklét, 
káromkodik, a szeme szikrázik a Kenworth reflektorfényében, aztán a feje 
szétloccsan, mint az érett dinnye, amikor a harminctonnás kocsi átmegy 
rajta, a teste kinyúlik, mint a spagetti, amikor harminc tonnával átgurul 
rajta, és a belei szétkenődnek az úton, mint az eltaposott kutyaszar.
- Nevem Tucker Anyó.

Kikapta a kezét a táskából, az ujjai között egy injekciós tűt szorított.  
Randy felsikoltott, amikor a tűt a combjába döfte.
- Gonosz anyabaszó...
Másodpercek alatt kiszállt belőle minden erő. A nő teljes szakértelemmel 
átvette a kormányzást, lelassított, és az útpadkára húzódott. Azután ismét 
a táskába nyúlt.
- ...és gyűlölöm a kamionosokat.
Elővette a húsvágó bárdot.

Trish Tucker friss virágot tett a sírba vájt mélyedésre. Már eltemette az 
utolsó darabot, amire a férjének szüksége volt ahhoz, hogy ismét egyben 
legyen. Lépésről lépésre, apránként adott neki testet, és most bevégezte a 
munkát.

Verőfényes délelőtt volt. A távolból ide hallatszott a temetői kertész 
fűnyírója. A holtak tengerén sarjadó füvet nyírta. Most már Bobby felett is 
kinőhet a fű, ahogy kell.



Letérdelt, imádkozott. Bobby végre békében nyugodhat. És ő is. 
Hazamehet, és tiszta lelkiismerettel nevelheti fel a kicsit.

Június: Több órás keresés után a Tennessee állami rendőrség Nashwille-
től északra, a város határában az országút mentén egy árokban 
megtalálta Randy Taggart holttestét, fél mérföldre a kiégett kamiontól.
Klinikai jelentés: A feje hiányzott.

J. N. Williamson – Jezabel

Úgy lihegett a fülébe, hogy azt hitte, valami obszcén telefonbetyár. Úgy 
beszélt a mennyről és pokolról, hogy aztán inkább vallásos térítőnek vélte. 
Bizonyos értelemben mindkét megállapítás igaz volt.

Másrészről meg tévedett. Csak értelmezés kérdése az egész. Minden 
attól függ, honnan és ki nézi. És mit.
- Láttalak - mondta a férfihang, miután Jézusról lihegett, motyogott 
valamit a fülébe. - Odakint az utcán, olyan tisztán, mint a nap. És közel 
voltunk ám egymáshoz.
Néztelek; olyan közel voltál, hogy ha kinyújtom a kezem, megérinthettelek 
volna. - Mélyet lélegzett. Szinte fuldoklott. - Olyan közel voltál, mint a 
pokol tüze, de még nem jött el az ideje - szuszogás - a találkozásnak.  
Mindennek meg van az ideje, tudod? Mindennek, az égadta világon, 
minden dolgoknak eljön az ideje.

A nő mélyet szívott a filteres Pali Maliból, akkor gyújtott rá, amikor még 
azt hitte, Judd keresi. Gondosan a telefon melletti kerámia hamutálra 
helyezte a cigarettát. Okosabb volt annál, hogy megkérdezze a telefonáló 
nevét. Ez a fajta sosem mutatkozik be. Talán nincs is nevük, és azért 
szórakoznak így. X alkalommal hívj fel ismeretlen nőket, fenyegesd meg Y 
alkalommal, és akkor lesz neved is.
- Ma csak egyszer mentem el - közölte a telefonálóval, mintha valami 
olyan tévedésről lenne szó, amit helyesbíteni lehet. - A boltban voltam. - A 
szívverése ritmusának állandóságával nőtt benne a bizonyosság, hogy az 
ismeretlen Kroger állandó vevői közé tartozik. - Ott... látott meg?
- Nem, asszonyom, nem ott volt. - Vajon az izgalomtól fulladozik, vagy 
valami betegsége van? A nő azt remélte, hogy ez utóbbi, éspedig nem 
gyűlöletből vagy félelemből, hanem mert nem szerette volna, ha igaz az, 
ami megképzett benne, az ismeretlen a vonal másik végén most éppen 
simogatja magát. - Asszonyom, valahol másutt állt meg.
- Én aztán nem. - A tagadás szinte gondolkodás nélkül csúszott ki a 
száján, miközben halványan gőzölgő kávé és unatkozó, fizetésre váró 
emberek képe ötlött fel előtte. Úgy döntött, hogy ragaszkodik a maga 
választotta történethez, mondjon ellent a másik, ha tud. Vagy ha akar. - 
Épp csak bevásároltam, vettem még egy Maxwell House-t és már jöttem is 
haza.
- Hazug... Jezabel! - A hang mintha közelebbről érkezett volna, lelki 
szemeivel orrlukat látott, tövében nyirkos, sárgás buborék. A hang most 
félig szipogott, félig kuncogott, mikor dicsekedve folytatta. - A címe 
Capistrano Drive, 416, B-33-as lakás, az ablakokon fehér, nőies függöny, 
amit nem lehet rendesen összehúzni, és így belátni egészen a hálószobáig 
az utca másik oldaláról is. - Itt mély levegőt kellett vennie, és ezt tette 
Alex is. Ez tudja a címét. Követte. A telefonáló hangja most kissé eltá-



volodott, sajnálkozó, csalódott lett. - Istenem! Olyan sokat vétkezel, hogy 
már magad sem tudod, mi az igazság! Na - sziszegett a hangja, abbéli 
igyekezetében, hogy bebizonyítsa, mindent tud, amit a nőről tudni lehet. - 
Valahol másutt is voltál, mielőtt visszamentél a bűn tanyájára. Na, 
gondolkozz csak. Nem voltál az... iskolánál?

Alex a meglepődéstől kis híján pillogni kezdett, de erőt vett magán, és 
mereven nézett, mint akin nem látszódhat a félelem vagy bűntudat. A 
szeme sarkából látta, hogy a füstölgő cigarettát tartó hamu lassan leomlik. 
Tényleg megállt pár percre a régimódi fonott kerítés előtt, ami óriási 
kalickaként fogta körbe az iskolát. Messziről érzékelte az épület korát, 
leromlott állagát, eszébe jutott, hogy milyen szegény gyerekek járhatnak 
ide, és csodálkozott, hogy sehol sem lát tanárt; felnőttet. Borongós nap 
volt - de már nem esett, máskülönben nem állt volna a kerítés előtt, 
szorosan magához ölelte a Kroger-zacskót - öt vagy hat gyerek desultoryt 
játszott a másik oldalon. Lábuknál kis porfellegek emelkedtek, mikor 
unottan, lélektelenül ide-oda futkároztak. Akármit játszottak, az csak a 
fejükben létezett, kívül és túl a kommunikáción, semmi nem utalt arra, 
hogy közösen csinálnának valamit, ő pedig úgy döntött, azt akarja, hogy 
Judd vele töltse ezt az éjszakát.

És ez az ember a vonal másik végén látta őt a boltban, és nyomon 
követte, mint a cápa a kiszemelt áldozatát, szemmel tartotta miközben ő a 
csomagját magához szorítva elmerülten figyelte a gyerekeket, és azt 
kívánta, bárcsak szült volna, amikor még elég fiatal volt hozzá. De miért? 
Miért pont őt szúrta ki? nem szép, már nem is annyira fiatal. Az ilyen 
hívások - a félelem, a rettegés csírázni kezdett benne, s lassan szárba 
szökkent - egy fiatalabb Alexis McCammonnak szólhattak volna, amikor 
még tudta magáról, hogy kívánatos, amikor felkészült és védekezett az 
ilyenféle támadások ellen, és olykor olykor tényleg félt attól, hogy egyszer 
még...

A B-33-as lakásban a hőmérséklet tíz fokkal csökkent, elmúlt az ősz, 
beköszöntött a hideg tél. Megborzongott, és rájött, hogy a hívó a válaszára 
vár, az jutott az eszébe (persze arról fogalma sem volt, hogy ennek van-e 
értelme, vagy sem), hogy minden kornak megvan a maga veszélye - 
amelynek során bánthatják, sőt meg is ölhetik. Es a világon az a 
legtisztességtelenebb dolog, ha az embert, akkor fenyegetik, amikor a 
korral járó fenyegetéseken már túljutott.

Úgy gondolta, legjobb, ha leteszi a kagylót. A keze megmozdult.
- Ezt ne csináld, te kurva - mondta a hang, sokkal hangosabban, mint azt 
Alex elképzelhetőnek tartotta, kinyújtotta a karját, a kezében tartott 
kagyló csak pár centire volt a világoskék Princess bölcsőtől. Megdermedt. - 
Látlak - suttogta a hang, de az üzenet tisztán, jól kivehetően hangzott a 
fülében. - Mindent tudok, amit csinálsz. Mostantól én leszek az ítélő bírád, 
Alex.

Valami jelre várva nézett végig a háromszobás lakás középső szobáján, 
a fehér függönyöket az este beköszöntével összehúzta, mélyen beszívta a 
novemberi levegőt. Az ablak épp pár centire volt nyitva. Csak a szemben 
lévő lakóházat látta, az elfüggönyözött ablakok egyike mögül sem 
szűrődött ki fény. Önkéntelenül végignézett magán, ellenőrizte, hogy 
rendesen néz-e ki, látta, hogy minden rendben, de közben vadul 
száguldoztak a gondolatai, tényleg... tényleg rendes vagyok? Eléggé 



rendes? Szerette volna ledobni a kagylót, és az ablakhoz futni, becsukni, 
bezárni, tudván, hogy a férfi látja majd, és nem fog tetszeni neki a dolog.
- Miért? - kérdezte. Olyan halkan beszélt, hogy egy pillanatig az volt az 
érzése, omniscient a másik. És mit akarsz tőlem ?
- Ez nem alkalmas idő - érkezett a rövid válasz.

Alex még sokáig nem volt biztos benne, hogy a férfi letette a kagylót, 
várt, már teljesen meztelennek érezte magát, reszketett a hidegtől, 
életében ennyire nem fázott még.

Elhatározta, hogy nem fog találkozni Judd-dal, de a következő két óra 
lassan elhomályosította a telefonbeszélgetés részleteit. Mikor Judd érte 
jött, sokkal valóságosabbnak és anyagszerűbbnek tűnt már, mint a 
suttogó ítélkezés hangja. Juddot szeretni - negyvenkét éves; több mint 
száznyolcvan centi magas, kicsit ugyan pocakos, de olyan jól szabott 
öltönyöket hord, hogy csak nagydarabnak látszik, nem kövérnek - a világ 
legkönnyebb dolga, és az is könnyű volt, amit Alex McCammon akart 
ezúttal. Ugyanakkor beleszeretni olyan lett volna, mint beleszeretni az 
ember nőgyógyászába, és Alex önmagának felállított jótulajdonság-
katalógusában az első helyen az állt, hogy nagyokat tudott nevetni a 
butaságokon, elsősorban Alex butaságain. Lefeküdt Juddal (voltak mások 
is, ámbár ezt nem tartotta promiszkuitásnak, és csak nagyon ritkán, ha 
egyáltalán, ment ágyba valakivel csak úgy, a pillanat hatására), mert ez 
segített abban, hogy ne feledkezzen meg arról, az életen amikor csak 
lehet, nevetni kell. Szombat reggel, mikor együtt készítették a reggelit a 
kis konyhában, beszámolt a lihegőről, elsősorban azért, hogy Judd szájából 
hallhassa saját gondolatait.

Azokat az embereket, akik másokat névtelen hívásokkal zargatnak, 
sokkal inkább szánni, mint megvetni kell. Alex embere - nagyon nem 
tetszett, hogy Judd így nevezi -, még annyira eredeti vagy őszinte sem 
volt, hogy merjen obszcén lenni. Az ilyen kukkolók, vagy transzveszti-ták 
még arra sem érdemesek, hogy valódi perverzeknek tekintsük őket. 
Gyötrődve kóvályognak egyik nőtől a másikig, éhes hiénák, mindig 
esetlegesen választanak, úgyhogy nincs semmi rejtélyes abban, hogy 
miért épp Al McCammonra esett a választása - bármivel felkelthette a 
pasas érdeklődését, és semmi különöset nem kellett ehhez tennie. És 
mindez csak annyit jelent, hogy ma feltehetőleg egy másik szerencsétlen 
nőt piszkál, és Alex már nem több egy idegesítő emléknél. - Mindaddig, 
amíg az asszony egyedül van - mondta Judd már elmenőben. - Ezek a 
barmok beszarnak az ijedtségtől, ha valaki a szemük közé néz.

És vasárnap délutánig nem is kereste telefonon.
- A szertartás után - mondta - a nevedet ismételgettem. Megmondtam az 
embereknek, hogy te vagy Jezabel.
- Maga nyomorult fattyú.
- Gondolom, a te fajtád tulajdonképpen nem akarja, hogy bárki is 
tanúskodjon mellette.
- Maga megbeszélte az életemet egy csomó idegennel? Nem akart hinni a 
fülének. Két kézzel szorongatta a kagylót. Hideg levegő csapta meg a 
fenekét. Fázott, mert a zuhany alól ugrott ki, hogy felvegye a telefont, és 
ennek a... ennek a jóakarójának, ennek a buzgómócsingnak van bőr a 
képén, és még el is mondja, hogy mit csinált! - Hogy merészelte! - 
kiáltotta a kagylóba. - Ki a fenének képzeli magát?



- A törülköződ - a száját nyilván szinte teljesen rányomta a mikrofonra. A 
hangja apáskodó volt. - Lecsúszik, Alex, Alex... mindened kilátszik.
- Kilátszik? - Mély levegőt vett. Elöntötte a harag. Zsúfolt hétfő délután 
elé néz, és ez a holdkórós veszi magának a bátorságot, és beleüti az orrát 
a magánéletébe, mintha lenne hozzá joga! - Jól van! - Egy hirtelen moz-
dulattal az ablak felé fordult. Anélkül, hogy végiggondolta volna mit tesz, 
engedte, hogy a hatalmas fürdőlepedő lecsússzon. Aztán az altestét előre 
tolta, és a csípőjét riszálni kezdte. - Na, ehhez mit szólsz, te szenteskedő 
szemétláda?

A világ elhallgatott. Némaság. A középső szobában a fehér függöny egy 
pillanatra megemelkedett, mintha odakint valaki, valaki, akinek rettenetes 
ereje van, dühösen kiengedte volna a tüdejéből a levegőt, a mérgét, 
elképedését és valami olyan szenvedélyt, amelyre Alex nem talált 
szavakat. Már megbánta, hogy rövid időre elveszítette a fejét, elpirult, 
gyorsan lehajolt, felkapta a törülközőt és szörnyű zavarban maga köré 
tekerte.
- Nos, most pillanatnyilag már nem tudok veled mit kezdeni. - Egyértelmű 
volt, hogy a maga részéről befejezte a beszélgetést, és egészen meglepő 
módon mossa kezeit. Ami még meglepőbb volt, hogy Alex váratlanul azt 
szerette volna, ha az ismeretlen nem teszi le a kagylót, valahogy még ott 
kell tartania, el kell érnie, hogy megváltoztassa róla a véleményét. Amikor 
megszólalt, Alex a fejét rázta, kétségbeesetten kereste a megfelelő 
szavakat, és
a telefonáló hangjából olyan szomorúság áradt, amit férfi hangjában még 
soha nem hallott. - Színtiszta szégyen, amit most tettél. - Sajnálkozva 
lihegett. - Attól félek, most
már Billyé leszel.

És letette.
Nem tudta elfelejteni. {Ki az a Billy?) Még az után sem, hogy az 

ablakokon elfordította a biztonsági zárat, beakasztotta a kilincs alatti 
ajtóláncot. [Mi az a Billy?) Az után sem, hogy sikerült telefonon elérnie 
Juddot, pontosan ott, ahol mondta, útban San Diegóba a feleségével, 
Mollyval és a gyerekekkel. Az után sem, hogy megpróbálta - termé-
szetesen sikertelenül - elérni Kari vagy Adam Hogyishívjákot, és 
végtelennek tetsző órák során szívta a füvet, nem felejtette el az 
álmatlanul eltöltött éjszaka során sem. (Most mihez fogok kezdeni veled?) 
Reggel sem, amikor Judd határozott utasítása ellenére megpróbálta 
utolérni a szállodában és a strandon is. [Billy kicsoda?)

Akkor sem, amikor kilépett a Capistrano 416-ból, mert elfogyott a Pali 
Mailje, és valahogy el kellett töltenie az egész délutánt, de nem hívott 
taxit, modem világban élünk, a másik pedig épp azt várta, hogy rémült 
nyusziként fog viselkedni; akkor sem, amikor a bolt fluoreszkáló fényében 
úszva mindenütt őrült tekintetű fanatikusokat, hatalmas 
izzadságcseppekkel borított erőszakoskodókat látott minden polcsor 
között.

Sem amikor hazavonszolta magát a végtelennek tűnő úton, amikor 
felbukkant az évszázados, elkerített általános iskola, és látta, hogy a 
lapos, holdarcú fiúcska felé fordul. Szemlátomást várta, hogy ezen a 
reggelen találkozni fognak.



Úgy tizenegy éves lehetett, esetleg tizenkettő, talán csak tíz múlt. Az 
arca kerek, pufók, mintha megrágta és lenyelni készülne a bébi hájat. Nem 
volt sem csúnya, sem szép, hullámos, parókaszerű barna hajában 
narancssárga fénycsík húzódott, mert épp rásütött a nap. Magabiztosan 
állt a kerítés mellett, az orrlika kitágult, mintha valami átható büdösét 
szagolt volna. Lapos, mindentudó szeme színe leginkább a száradó sárhoz 
hasonlított. Kopott, olcsó, régi ruhája túl nagy volt rá. Lehet, hogy korához 
képest alacsony növésű volt, de Alex nem tudta, hány éves, és a tíz dundi 
ujj, a tövig rágott körmök alatt az iskolaudvar piszkával, egyfolytában 
mozgott. Mintha belekapaszkodott volna valamibe, amit Alex ugyan nem 
látott, de ami függőleges helyzetben tartotta. Koszos inge nyakán friss kö-
pés vagy takony csillogott, mint a méz. Más reggel Alex nem vette volna 
észre, legfeljebb kötelességtudóan épp csak rámosolyog, ahogy azokra 
szokás, akikről látszik, hogy senki nem szereti őket, mintha az ilyen 
mosoly bekerülne valami kozmikus rendszerbe, és a hiányát felróhatnak 
neki.

Ezen a hétfőn, talán mert megérezte benne a szükséget vagy vágyat, és 
mert maga is rettenetesen kétségbeesett volt, Alex lelassított. Mosolygott 
és biccentett is. Amikor a fiú nem válaszolt, úgy érezte, muszáj egy vidám, 
nőies „sziával" köszönnie, majd megfeszítette az izmokat a lábában, hogy 
folytassa az utat, haza. A lába megindult.
- Én vagyok Billy. - A kis száj - talán soha nem mosolygott, hogy teste 
többi részével azonos iramban nőjön - nem húzódott szét, amikor 
megszólalt, nem mozgott, hiányzott a szokásos emberi vonás belőle. 
Mégis, csak egy hétköznapi kisfiú volt. Az ajkak csak középen váltak
szét, mintha Alexnek egy szívószálat kéne betennie a húsos lukba, és 
valami finomsággal megetetni; megnyugtatni. Alexnek az volt a 
benyomása, hogy még évekig nem fog mutálni. Miután bemutatkozott, ott 
maradt, ahol volt.

Kivéve, és ezt Alex csak most vette észre, hogy a kerítéskapunál állt, és 
a kapu nem volt bezárva. Mögötte a gyerekek, akik pontosan ugyanúgy 
néztek ki, mint azok, akiket Alex legutóbb, mikor először állt meg az 
iskolánál, látott, ügyet sem vetettek rá. Céltalanul ugráltak, nem siettek - 
voltak, akik ugróiskoláztak, s közben valami versikét kántáltak, mintha 
átkokat szórnának. Füvet nem látott, a földről porfelhő szállt a magasba, 
felrobbant majd aláhullt. Nem voltak részesei annak a tablóképnek, ame-
lyet ő és a Billynek nevezett fiú alkotott, mégis központi szerepük volt, ők 
voltak egy régen megfestett esemény háttere. Az öreg iskola 
háromemeletes tégla épületében sehol nem égett lámpa, pedig hirtelen 
fekete felhők gyűltek az égen, elsötétedett a délelőtt. Föléjük úszott a 
sötétség, mögéjük telepedett, ugyanakkor megszerkesztettnek, 
céltudatosnak tűnt, mintha a pillanat minden reményével szembeni 
ellentétet jelezte volna.
- Te tudod, hogy ki vagyok - mondta kimérten Alex.
- Természetesen. Capistrani 416, B-33-as lakás. Igen asszonyom.
Alex a furcsa ajaknyílást bámulta. - Ki mondta meg neked? Az apád? A 
bátyád?
- Senki sem mondta. - Egyetlen lökéssel kitárta a magas kaput. Nem 
nyikorgott, ahogy a ritkán használt vaskapuk szoktak, zajtalanul tárult ki. 



Kilépett a járdára, felemelt, tapogatózó ujjai most is tekeregtek. Közelebb 
lépett.
- Én mindent tudok.

Alex gerincén végigfutott a hideg, de kényszerítette magát, hogy egy 
helyben maradjon. A bevásárló zacskó átnedvesedett, a karton piros 
cigaretta szélei átütöttek a papíron. - Billy - mondta határozott hangon -, 
nem vagy még elég idős ahhoz, hogy... hogy megértsd, mire kértek.
- Igen, asszonyom - biccentett a gyerekre jellemző egyértelműséggel. 
Egész közel állt már Alexhez, a lehető legközelebb, úgy, hogy még ne 
érintse, ne lökje meg. Ilyen közelről valami nem volt rendben iszapos 
szemével sem.
- Én mindent tudok.

Bosszúsan hátrébb lépet, és összeráncolta a homlokát. A fiú lehelete 
bűzlött. Rosszul öltözött kis gyerekteste is büdös volt. - Rendben van. Nos, 
mi az, amiről azt hiszed,- tudod?
- Azt, hogy maga egy kurva. - Felemelte kövérkés kezét, de nem ütötte 
meg, még csak meg sem érintette. Úgy maradt, mozdulatlanul, az ujjai a 
levegőben markolásztak, kis híján megérintették Al egyik mellét. - Tudom, 
hogy nős férfiakkal fekszik le, kisbabákat gyilkol, és kábítószert használ. 
Tudom, hogy maga az ördögi Jezabel, Isten szemében alávaló és 
gusztustalan lény.

Alexben nem maradt erő ahhoz, hogy tovább tartsa a zacskót. Hangos 
puffanással ért a járdára. Aztán megfordult, és rohanni kezdett, hazafelé, 
és fogalma sem volt róla, hogy a menekülést választotta. Az iszapszemű 
gyerek pedig űzőbe vette, és vékony, malacvisításhoz hasonló hangon 
sivítozta: - Kurva! - A fiú, futás közben magasra rúgott, ahogy a lányok 
szoktak futni, nehezen szedte a levegőt, úgy látszott, nem bírja tartani az 
Alex diktálta iramot. - Kurva Jezabel kurva! - Ez a kiáltás előzte meg az 
özönvízszerű áradatot, ami távolról úgy hallatszott, mintha a Biblia, 
különböző részeiből vett idézet lett volna - csakhogy Billy nem tudhatta, 
hogy mit jelentenek, összezavarta őket, az őrült szó kavalkádban 
perverzzé, gyerekes káromkodássá váltak a szeretetről és a mindenható 
bölcsességéről szóló passzusok. Alex kislány korában már hallott ilyesmit, 
amikor a gyerekek meg tanulnak káromkodni, és nyakra-főre használják az 
új kifejezéseket, függetlenül a kiszemelt áldozat nemétől és az általa 
elkövetett vétektől. Hirtelen felvillant előtte egy kövér srác, aki 
elképesztően hasonlított Billyre, a fiú akkoriban „néger fasznak" csúfolta, 
sokáig megmaradt a kínzó fájdalom, még akkor is, ha sehol isten szép 
világában nem volt kevésbé alkalmas sértő kifejezés akkori fehér kis 
énjére.

Vadul körbenézett, a sarkában nem lihegett senki - egyáltalán senki 
nem volt mögötte. Billy eltűnt a láthatárról! Sikerült!, gondolta, de azért 
tovább kocogott, szaggatottan szedte a levegőt. Lehagytam a kis dögöt.

Az arca égett, izzadt, alig vett tudomást arról, hogy az utolsó egy-két 
háztömb mellett futtában a járókelők egy bűntudattól hajszolt, rettegő nőt 
látnak. Felrohant a bejárati ajtóhoz vezető lépcsőn, és beesett az ajtón. 
Halálos sokkban ért el a B-33-as ajtajáig, remegő ujjakkal kotorászott a 
kulcsai után, míg meg nem hallotta a lépcsőn közeledő lábak dobogását. 
Kinyitotta az ajtót, és kimerülten belépett a lakásba. A telefon szinte 
abban a pillanatban megszólalt. Levegő után kapkodva sietett a 



telefonasztalkához, még az ajtót sem csukta be maga után, remegő kézzel 
nyúlt a kagylóért...
Megdermedt. Mi van, ha ő az - a fiú apja, vagy ki az ördög. Ez időzített 
hívás is lehet, talán már nem egyedül dolgoznak, talán ez már valami 
más... lehet, hogy valamilyen szervezet tagjai, akik arra szövetkeztek, 
hogy megijesszék és minden lehetséges módon megalázzák a sze-
rencsétlen nőket. Talán nem véletlenszerűen választják ki az áldozataikat, 
vagy nem mindig sietnek egyik nyomorulttól a másikig. Talán mindenütt 
ott vannak... az ember soha nem tudhatja manapság, hogy milyen új 
lidércnyomás születik egyik napról a másikra... és már nem elégszenek 
meg egy-két lihegő, névtelen telefonhívással. Megtörténhet... bármi.
Még mindig felemelve tartotta a kezét. Remegett. Meghallotta maga 
mögött a zajokat. Megpördült, leverte a kagylót, az úgy lendült, ahogy az 
elhajított kézigránát a kiszemelt cél felé.
- Halló, Al? Alex? - Judd szólalt a padlóról, a kagylóból, de nagyon furcsa 
volt a hangja.

Alex alig vett róla tudomást. A nyitott ajtóban ott állt Billy. A kezét 
összefonta, mintha imádkozna. Érte imádkozik, összeszorított ajkán 
gúnyos mosoly, miközben kántál.
Imádkozás közben egyre jobban kitátotta a száját, belül éles fogak 
bukkantak elő.
- Takarodj a lakásomból! - kiáltotta Alex. Az észrevehető hisztérikus 
felhang miatt kiáltása éles parancsként hallatszott. - Billy, jobb, ha figyelsz 
rám!

A fiú továbbra is imára görnyedve érthetetlenül kántált. A magas hangú 
litániát ember meg nem érthette, és szemlátomást a fiúnak sem jelentett 
semmit. De így hátborzongatóbb volt, hogy valaki követi, valaki 
kiszemelte, tisztátlan Leprásnak érezte magát, démonnak, akinek Jézus 
azt mondja, takarodj, és neki csak ez a hely, csak ez a test maradt.
- Segíts, Alex, kérlek! - sikoltotta Judd. A padlóról vékonyan hallatszott a 
hangja. Vékony, rémült hang. – Kik ezek az átkozott gyerekek? Azt 
mondják, te ismered őket,
Al, azt mondják, te tudod, hogy kerültem ide. A pokolba is, mi ez a hely?

Igyekezett nem hallani, és nem látni, miközben Billy többi része is nőni 
kezdett, szélesedni, hogy lépést tartson a szájával. A teste kitelt, dagadni 
kezdett. Vaskos lábai egyre magasabbra emelték a testét, miközben a 
szoprán hang mélyülni kezdett, mint amikor a lemezjátszó fordulatszáma 
lelassul.

És az ima irama is lelassult, hallhatóbb lett, tisztább, érthetőbb.
És érthetőek lettek az iszapos szemek is, most hogy Billy megnőtt, Alex 

már minden szavát megértette. Most már tudta, hogy a szeretet és 
bölcsesség ősi és örök szavait visszafelé mondja.

Végre abbahagyta, és sürgető, mély levegőt vett. - Végre, itt az idő - 
intonálta. Széthasadó száját kitátotta, és Alex megpillantotta a végtelen, 
tökéletes mélységet. Forrásánál az örökkévalóság és a gonosz, ördögi 
őrület rácsos ablakai várták. Vaskos ujjai még mindig ritmikusan 
mozogtak, közelebb jött, egyre közelebb, és végül megérintette. Az ajkak 
mosolyra húzódtak. - Jezzzzabel! - mondta kínzó hangon. - Légy üdvözölve. 

Michael Seidman - Mit Mondott Chelsea



Csőlakó.
Egy dolog biztos volt Koeniggel kapcsolatban: imádta a lányát. Abszolút 

és feltétel nélkül. Amikor kisbaba volt, a karjaiban tartotta, ringatta, 
gügyögött neki, suttogott a fülébe, a szájával végigsimított a gömbölyű kis 
hasán. - Ki szereti az édes kis Chelseat? - kérdezte, aztán meleg levegőt 
fújt a poci puha bőrére. - Ki kapja be így, hamm? - folytatta -, édes kis 
falatkám? - És Chelsea visszagügyögött, és mosolygott (természetesen 
soha nem a hasa feszült, a kis Chelsea Koenignek nem fájt a hasikája, 
ennek az édes kis falatnak soha), hadonászott, elaludt, meleg volt és jó 
szagú.

Nagy, csillogó, kövér, fekete Csőlakó.
Lavery a Broadway-n sétált, a szeme ide-oda járt, de valójában nem 

látott semmit. Összefogta magán a sportdzsekit, egyik nagy markával 
szorosan markolta a gombnélküli anyagot. Laveryvel kapcsolatban minden 
hatalmas volt - kivéve a ruháit. A nadrágja a bokája fölött lengett, a zakója 
majd szétrepedt a karján. Bekerítette a márciusi szél, és ő megborzongott.
- Hé, Walker.

Lavery a hang felé fordult, és meglátta a kis butiktulajdonost, aki neki 
integetett. Elmosolyodott, visszaintett, és ettől szétnyílt a kabátja. Már 
régóta nem szólította senki Laverynek, de semmi baj. Tudta, hogy a 
Walker* megszólítás neki szólt. Az is volt. Sétáló.
- Hello, miszter. Ma is kér egy csésze kávét?
- Igen, kösz. Nesze - a butikos a markába nyomott néhány dollárt. - 
Vegyél magadnak is egy csészével, rendben?
- Oké, miszter. Kösz.

Walker összehajtogatta a bankókat, és gondosan a nadrágja zsebébe 
tette őket. Többször is meglapogatta a combját. Kávé a miszternek, kávé 
a miszternek, ismételgette magában a szavakat, miközben folytatta az 
útját a szombati vásárlóktól nyüzsgő utcán.
Mire Walker a sarokra ért, ő is és a butikos is elfeledkezett a kávéról.

Csőlakó volt az első.
Walker már sok mindent nem vett észre maga körül, ezért arra sem 

figyelt fel, hogy közeledtére a szülők magukhoz rántják a gyerekeiket. 
Olykor eszébe jutott, hogy tulajdonképpen szerette a gyerekeket - de már 
nem emlékezett rá igazán. Ez még a Lavery időkhöz tartozott; még mielőtt 
a dolgok történtek volna. Az egyik orvosa azt állította, hogy valamikor 
művész volt, nős, de ebből semmire sem emlékezett.

A 74. Úton Walker két emberre lett figyelmes, akik a szupermarket 
kukáiban turkáltak. Ez nem helyes; az emberek nem ehetnek szemetet.  
Ételre van szükségük. Emlékezett, hogy aznap már evett: kemény tojást 
és egy szelet kenyeret. Erről eszébe jutott, hogy miért sétál a belváros-
ban. Könyvtárba akart menni az Amsterdam Streeten, egy receptet 
szeretett volna megkeresni annak a hölgynek, akitől a kemény tojást 
kapta. Valamikor régen olvasta egy könyvben, egy disznóhúsból készült 
étel receptjét.

Lavery gyorsabban lépkedett, a hideg megint körbevette. Bal kezével 
ismét összefogta magán a dzsekijét, jobbját a nadrágzsebébe 
süllyesztette. Remek, gondolta, maradt még egy kis pénzem. Lehet, hogy 



veszek egy hot dogot vagy egy csésze kávét. Közben tovább sétált, 
integetett, és köszönt az embereknek.

Mikor Chelsea négyéves volt, Koenig, aki tudta, hogy az idő kincs, egyik 
szombaton levitte magával a belvárosi irodájába. Életében most utazott 
először a metrón, és miközben várták, hogy befusson a szerelvény, a 
kislány ragyogó, boldog arccal nézelődött. Koenig mellette guggolt, 
minden kérdésére válaszolt, és majdnem mindent megmagyarázott. (Nem 
mesélt a vágány végében rejtőző ványadt fiúról, akinek az egyik kezében 
skin magazin, a másikban papír zsebkendő volt. A nyomorult láttán Koenig 
megesküdött, hogy soha semmi nem bánthatja Chelsea-t, ha valaki bajt 
hozna rá, majd ő rendbe teszi a dolgokat. Én leszek a nagy medve, és 
mindenkit megeszek, aki bántani merészel, Chels, ígérem.)

A szemben lévő peronra befutott egy helyi járat, és Chelsea boldogan 
mutogatott. - Odanézz, Apu, mindegyik más színűre van festve. Jaj de 
szép! - És Kroenig majdnem elsírta magát a boldogságtól, magához ölelte 
a lányát, vele nevetett. - Jaj, Chelsea, nagyon szeretlek. Te mondod a 
világon a legokosabb dolgokat. Milyen okos vagy, Chelsea!

Azok, akik ismerték Thomas Franchit, tudták, hogy az emberi kedvesség 
legutolsó cseppje is semmivé savanyodott benne. Az íróasztalán egy 
parafa dugóban csillogtak a beleszúrt tűk, mindegyik egy alkalmazottat 
jelentett. - Azért, hogy amikor kirúglak, a seggedbe szúrhasd, attól 
gyorsabban elhúzol innen. Mert ha nem vagy elég gyors, én szúrom beléd. 
- Az újonnan jöttek csak pár röpke napig hitték azt, hogy viccel. Pontosan 
úgy nézett ki, mint egy gránitból faragott, ódivatú új angliai prédikátor; 
valójában azonban kőkemény üzletember volt - hét üzlete volt a West 
Side-on: egy borbély üzlete, egy pizza sütödéje, számos más vállalkozása - 
a környék felemelkedésével arányosan rendszeresen emelte a bérleti 
díjakat, mindig talált magának új bérlőket, és volt még egy csemege boltja 
is. Azok között, akik ismerték Thomas Franchit, úgy gondolták, hogy 
mással is foglalkozik, de erről soha senki nem beszélt.

Figyelte, ahogy Walker elballag a bolt előtt, leszegett fejjel védekezett a 
szél ellen, közben az Üzleti Szövetség előző esti megbeszélése járt a 
fejében. A dolgok tényleg rosszra fordultak: a Verdi tér lerobbant, a 
Riverside Park olyan, mint a vadkemping, az utcán bokáig áll a szemét, 
mocsok borítja a járdákat. Hogy remélheti, hogy a vendégek bejönnek 
enni, ha azok a nyavalyás hajléktalanok állandóan itt kuncsorognak 
alamizsnáért? Na és a népjólétiek? A Nyújtsd a Kezed nem sokat segített 
azzal, hogy a 72. utca és a Broadway sarkán kígyózó sor várt az ingyen 
levesre. A lusta népség befalta a levest meg a kenyeret meg a jó ég tudja 
mit, amivel azok a nevetséges jótét lelkek kínálták őket, aztán persze csak 
úgy elszórták a műanyag tányérokat és poharakat. Már most is rémes, de 
ha kitör a nyár, az egész környék bűzleni fog.

Franchi Walkert el tudta viselni [atyám, akkora a feje, mint egy 
baseball-labda!), a pasas mindig megmutatta, hogy van pénz nála, sosem 
jött be koldulni. Tudta, hogy más boltosok adnak neki pénzt, de úgy 
gondolta, az az ő dolguk; amíg ez a félbolond itt költi el, tőle attól kapja, 
aki adja. De valamit mindenképpen tenni kell, mégpedig hamarosan. A 
rohadt életbe, hát már a nigger nepperek is visszaszivárogtak. Pedig régen 
volt már, hogy a környéket Tű Parknak nevezték. Most meg, amikor este 
pipázgatva ballag az utcán, ezek a férgek ott nyomulnak, hogy „ember, 



ezt szívja, ez baromi jó". Koldusok, nepperek és jótékonykodók. 
Hitetlenkedve rázta a fejét: ki gondolta volna, hogy ezek az őrültek 
bejönnek, és tőle kérnek ételt az ingyen konyhájukhoz?
- Az étel pénzbe kerül - mondta, és keresztülnézett a fiatal lányon, akit 
hozzá küldtek. Édes déli akcentussal beszélt, és nagyon soványka volt. 
Miért nem maradt odahaza, minek jött ide kunyerálni?
- Igen, ezt én is tudom, uram - felelte. - És fizetünk érte, amennyit tudunk, 
az adományokból és a különféle alapítványok juttatásaiból, de igazán 
annyi emberről kell gondoskodnunk...
- Gondoskodnak azok magukról, ifjú hölgy, ha akarnak. Ha maguk nem 
etetnék őket, akkor talán valahol másutt várnák, hogy a szájukba repüljön 
a sült galamb, és nem itt mocskolnák a környéket. Nem, semmivel sem 
vagyok hajlandó segíteni magukat.

A lány rámosolygott (mosolygott!) és azt mondta: - Áldja meg az isten. - 
Vett egy bögre teát, és kiment. Gondosan becsukta maga mögött az ajtót. 
A párás ablakon egy tiszta csíkot törölt, onnan figyelte a lányt. Egy 
szakállas, zsíros hajú szakadt punknak nyújtotta a bögrét. A válla fölött 
visszanézett Franchira, intett és eltűnt. Nem, semmi kétség, a 
legközelebbi gyűlésen megszavaztatja, hogy a csoport ne oszthasson 
élelmet az utcákon. Hívják meg a nyavalyásokat az otthonaikba vagy a 
templomaikba, úgyis az a központjuk. Ennek ez a megoldása.

Amikor Chelsea Koenig kilencéves volt, épp az üzletbe sétált az apjával, 
amikor hirtelen megállt, felkiáltott, és előre mutatott. - Mi baj van, Chelsea 
szívem? - kérdezte Koenig, és gyorsan körbe nézett, hogy merről érkezik a 
veszély.
- Nézd azt a csőlakót, apu.

Koenig odanézett. A Verdi téren egy padon hatalmas testű néger 
asszony ücsörgött. Hatalmas melleit csupán egy kötött sál takarta, a 
szoknyája felakadt, úgyhogy hátsóját látni lehetett a pad léceinek rése 
között. Gusztustalan. Igazán csinálni kéne valamit ezekkel az emberekkel; 
valamikor ez egy kellemes környék volt, és most, dacára annak, hogy a 
telekárak és a lakbérek határa a csillagos ég, még így is rengeteg ember 
él az itteni utcákon. Előfordult, hogy amikor késő este ment haza a 
munkából (és egyre későbben és későbben, mert mögötte a ranglétrán 
már nyomultak az eszes, világos hajú fiatalok, lányok, fiúk vegyesen, akik 
nem tartottak munkaidőt, magánéletüket feláldozták a munkájukért, 
mögötte jártak, körbefogták, leelőzték), nos, olykor Koenig félt, 
összerezzent, ha megmozdult egy árnyék, s szinte futott, hogy ne hallja a 
koldulók hangját.
- Chelsea édesem, nem szép dolog csőlakónak nevezni azt a szegény 
asszonyt. Lehet, hogy beteg, két lábon járó orvosi laboratórium, vagy 
történt vele valami. Megértőnek kell lenned, Chelsea, nem mindenki olyan 
szerencsés, mint te.
- Most pedig - igyekezett Chelseat elfordítani a kellemetlen látványtól, - 
nézzük, hol esszük meg a sushit, jó? - Egy marok aprót hajított az asszony 
mellett heverő kalapba, de a nő ügyet sem vetett rá.

Chelsea megrántotta a vállát. - Jól van, Apu. - Koenig tökéletes, okos 
kislánya belekarolt az apjába, megfogta a kezét, és átvezette papáját 
Amsterdamon. Mindkét irányba körbenézett, mielőtt lelépett az úttestre, 



mert arra tanították, hogy legyen körültekintő és óvatos, mert papája nem 
lehet mindig ott vele, hogy megóvja a veszélytől.

Koenig magában nevetett. Csőlakó. Micsoda tökéletes kifejezés. Hogy te 
milyen remekeket tudsz mondani Chelsea, és még csaknem is vagy vele 
tisztában. Fütyörészett, összefonódott kezük ütemre ringott kettejük 
között.

Chelsea-nek rémálmai voltak tízéves korában. Koenig számított rá: túl 
fiatal volt ahhoz, hogy józanul gondolkozzon a válásról, anyuról, aki azt 
mondta, hogy szereti, és persze nem szerette, és elhagyta őket. Koeniget 
viszont örömmel elegy megelégedéssel töltötte el, hogy tíz másodperccel 
a sikoltozás kezdete előtt már a lánya szobájában volt.
- Semmi baj kis szívem, nem kell félni, Apu nem engedi, hogy bárki is 
bántson - mormolta, és apró puszikkal és simogatásokkal beterítette a 
gyerek nyakát. - Ha valaki bántani merészelne, Apu egy harapással 
bekapja, ugye tudod.

Chelsea kuncogott. - Edd meg a rossz álmokat, Apu. Kergesd el őket.
Koenig kitátotta a száját, és cuppogni kezdett a feje felett. - Hamm, 

bekapom. Nyam-nyam, mind a pocimba került. - Leült az ágy végébe, 
kezébe fogta a lánya pracli-ját, és dúdolni kezdte azokat a dalokat, 
amelyekkel kisbaba korában, a karjában ringatta, míg el nem aludt.

Hallott már ilyenről, hogy egy szülő megérezte a bajt, mielőtt az 
bekövetkezett volna. Most magabiztosnak érezte magát, tudta, hogy 
nemcsak megóvni tudja a bajtól, hanem odaér még mielőtt az 
bekövetkezne, megállítja a bajt még mielőtt elkezdődne. Hát nem ezt tette 
éppen most is? De bizony, ezt tette.

Koenig tévedett.
Lavery a könyvtáros asztala előtt állt, a hidegtől kivörösödött kezét 

tördelte. Itt mindenki ismerte. Sok időt töltött az olvasó asztal mellett, és 
soha nem aludt el, vagy esett ki a székből, mint annyi más hajléktalan 
társa tette. Mindig kivett egy könyvet, és el is olvasta, volt, hogy egy ültő 
helyében olvasta ki, és addig meg se mozdult, amíg be nem fejezte. Az 
egyik könyvtáros egyszer megkérdezte, mit olvasott, és Lavery 
intelligensen válaszolt. Micsoda pazarlás, gondolta akkor a könyvtáros, és 
azonnal ajánlott egy másik könyvet, amelyet legközelebb el is olvasott.

Most igyekezett elmagyarázni, hogy milyen könyvet keres, egy olyat, 
amiben recept van, sertéshús recept. Oda akarja adni annak az 
asszonynak, aki ma reggel tojással kínálta, mert az asszony azt mondta, 
sertéshúst vesz vacsorának. - Régen történt, a történet egy férfiről szól, 
aki egy hajón volt, meg egy szigeten - magyarázta, szorosan behunyta a 
szemét, hogy jobban menjen a gondolkodás. - Valamit ettek azon a 
szigeten. - Azon volt, hogy lássa a szavakat, a könyvet, bármit.
- Talán a Hawaii lehetett - mondta a könyvtárosnő, - vagy a Lázadás a 
Bountyn.
- Nem emlékszem. Csak arra, hogy jó könyv volt - mondta Lavery. Leült 
az asztal melletti egyenes hátú székre, és zsebre dugta a kezét. 
Megérezte az összegyűrt bankókat, arra gondolt, hogy enni kéne valamit, 
de aztán eszébe jutott, hogy a misztemek kell vinnie a kávét. - Mennem 
kell. Talán később az eszembe jut.

Elment. Görnyedt háttal, leszegett fejjel. Amikor belépett a boltba, 
eszébe jutott az étel neve. valami különleges volt benne, valami... - 



Hosszú malac - mondta, és ránézett a pasasra, aki a két papírpohárba 
kávét töltött.
- Hosszú malac. Van hosszú malacuk?
- Soha nem hallottam róla, Walker. Itt a kávéd. - Franchi elvette a két 
singlest, amit a nagy ember a pultra rakott, és letette a visszajáró két 
dime-ot. De mire visszafordult a kasszától, Walker már elment, kint 
integetett a mellette elhaladóknak. Dilis. Az aprót zsebre vágta, és üres 
tekintettel bámulta a kihalt üzletet. Várt.

Napos, meleg vasárnap délután volt, amikor Chelsea rohanvást érkezett 
haza a lakásba. A ruhája elszakadt, a felső karján kék véraláfutás, a 
könnyei világos csíkot mostak piszkos arcába.

Koenig elsápadt. Nem volt vele, nem vigyázott rá. Mi történt?! - Mi 
történt, Chels? Mi történt? Mondd, mi történt? Nincs semmi bajod? - 
Tizenegy éves volt, de többnek látszott. Csak nem...?

Chelsea sok szipogással fűszerezve elmesélte, hogy elsétált a 79. utca 
Hajókikötőjéig, és a folyóparton indult haza, körbefutotta a parkot, és 
amikor eljött, egy férfi ugrott elő a bokrok közül, szakállas, de nem öreg, 
és azt mondta: - Kellesz nekem, szép kislány! -, ő meg rohanni kezdett, 
átvágott a bokrok és fák között, elesett, és - úgy féltem apu, nem akarok 
többet visszamenni a parkba.

Hál istennek nincs semmi baja, csak megrémült. Nem lett volna szabad 
egyedül elengednem. De olyan sokan voltak kint, gyönyörű tavasz van. 
Szombaton biztonságos a park. Az összes gyerek ott játszik. Oké. - Oké. 
Rendben, nincs semmi baj Chelsea, Apu itt van, és senki nem fog bántani. 
- Letérdelt mellé, magához ölelte, ringatta. - Sajnálom kicsim, veled kellett 
volna lennem, sajnálom, rettenetesen sajnálom. - Átvillant az agyán, hogy 
le kéne menni a parkba, de annyi csavargó van már, hogy találná meg az 
igazit? - Most már minden rendben van édesem. Itt vagyok. Apu itt van 
veled. - A lánya válla fölött kinézett az ablakon, le a parkra. Épp a park 
miatt vette ki ezt a lakást, mikor kettesben maradtak, milyen remek ötlet-
nek tűnt akkoriban. Az ég elhalványult, a nap eltűnt New Jerseyben. - 
Nincs semmi baj Chelsea, már nincs semmi baj. Apu vigyázni fog rád, 
ígérem.

Franchi kivette a kasszából a nagycímletű bankók zömét, és az 
övtáskájába gyűrte őket, csak annyit hagyott bent, hogy az éjszakások 
dolgozni tudjanak. Begombolkozott, hideg volt odakint, és elindult a 
Broadway nyugati oldalán. Walker az egyik galéria kirakatába kifüggesz-
tett képeket bámulta, mintha fel tudná fogni, mi van a szeme előtt. A 
színház előtt hosszú sor állt, az emberek fagyoskodva várták, hogy 
bejussanak valami ostoba előadásra. Franchi rádöbbent, hogy egy 
felállványozott épület állványai alatt kell átmennie, ami azt jelenti, hogy az 
Ansonia melletti utca sötét lesz. Elég sokan vannak az utcán, gondolta. 
Nézd csak, ott az a lány, aki élelmet kért tőle. Nehéz bevásárlószatyrot 
cipelt.

Mikor egy butik üres kirakatához ért, valaki megszólította, és pénzt kért 
tőle. Franchi a koldus felé fordult, és megpillantotta azt a férfit, aki 
korábban egy csésze teát kapott a lánytól. - Kisegítene, miszter?
- Miért nem mész dolgozni, ahelyett, hogy kéregetnél, te lógós? - A 
felgyűlt harag és feszültség sütött a hangjából. Egyszerre csak azon vette 



észre magát, hogy megállt a gyalogos forgalom, minden ember őt 
bámulja.

A csavargó készen állt a harcra, felvette a kesztyűt. - Dolgoznék, ha 
kapnék munkát, vén seggfej. De nagyra vagy magaddal.

Franchi támadásra készen megpördült. - Nem kapsz munkát, he? Talán 
inkább nem tudod megtartani, mi, lusta disznó. Nem is keresel. Inkább 
dolgozzanak a többiek, te meg lenyúlod őket, igaz? Kirabolod a becsületes 
embereket, lopsz, mi? Szar alak vagy. Miért nem próbálsz meg valami 
hasznosat csinálni, he? - A szájából fröcsögött a nyál. - Menj máshova 
koldulni! Ez magánterület! Az enyém. Takarodj, vagy rendőrt hívok.

A lány kettőjük közé lépett, és megfogta a fiatal ember karját. - Gyere 
Roger. Ne is törődj vele. Gyere velem. - Gyengéden elhúzta, a belváros, a 
templom irányába. - Veszek neked ennivalót. Ez az öregember még sosem 
volt hajléktalan vagy éhes. Nem tud semmit.

Nem? Na, majd meglátjuk. Meg bizony.
- Apu, rémes volt. Egyszerűen rémes. Leszálltam a vonatról, és az az 
alak, pont úgy nézett ki, mint Omigpd, egyszerűen odakapott, ós elkapta a 
karkötőmet. Kiabáltam, hogy ne! ne!, elrántottam magam, ő meg 
lekurvázott. Még szerencse, hogy záródtak az ajtók. - A nappaliban ült, 
citromízű Perrier vizet ivott az üvegből. Koenig a fejét csóválta. Már 
beletörődött, hogy nem tudja megvédeni Chelseat, és hogy a lány már 
nem is várja el tőle.
Mást várt: ruhákat, nyaralást, ékszereket és szórakozást.

Koenig mindent megadott neki. A kislánya felnőtt: már tizennégy éves, 
és nem hagyja, hogy a papája összepuszilgassa. Ez persze bántotta, de 
észrevette magán, hogy... nos... szóval nem lenne egészséges. És fogalma 
sem volt róla, hogyan mondja meg neki, hogy kirúgták. Két hete. Tisztes 
végkielégítéssel.

De már a negyvenes évei közepén járt, a szőke ifjú titánok bekerítették. 
Túl magasra jutott a ranglétrán. Irgalmatlanul dühös volt. De mit tehetne? 
Keresse meg azt az alakot az állomáson, rágja meg és köpje ki?
- Apu, figyelsz rám? - Végzett az itallal, az üveget a dohányzóasztalkára 
tette, - Mi lesz vacsorára? Szeretnék elmenni valahova. Annyira 
kiborultam.

Koenig elmosolyodott. - Persze kicsim. Sajnállak, babám. - Most 
semmiképpen sem mondhatja meg neki. Egyébként is vigyázni kell rá. - A 
meleg dzsekidet vedd fel, Chels. Hiába van március, még nem jött meg a 
tavasz. A Shun Lee Palace-ba megyünk, jó?
- Remek. Máris jobban érzem magam. - Elment, hogy elkészüljön. Az 
üveget az asztalon hagyta. Majd elviszi valaki más. Koenig.

Franchi telefonált. Rendelést adott le, közben a Broadway sűrű gyalogos 
forgalmát figyelte, amikor megpillantotta a tétován botorkáló Walkert. 
Leszegett fejjel járt, a lába elé nézett. - Joey, várj egy kicsit - nem, inkább 
visszahívlak később. Most valami dolgom van.

A kagylóval verte meg a kirakatot, hogy felhívja magára a félkegyelmű 
figyelmét. Hátha meghallja, és megfordul. A Francba. Átbújt a pult alatt, és 
kikocogott az utcára. - Hé, hé Walker, gyere ide.

Lavery lassan megfordult, és integetett. - Persze, miszter. Ma is kér 
kávét? - Franchihoz hajolt, aki kénytelen volt egy lépést hátrálni.



- Nem, nem erről van szó. Én árulom a kávét, nem emlékszel? Tőlem 
veszed a kávét.
- Gyere be egy percre. Ajánlanék valamit... beszélnünk kéne.
- Természetesen miszter. Kaphatnék egy csésze kávét?
- Igen Walker, amit csak akarsz.

Franchi áthajolt az asztal fölött. Nem akart túl közel hajolni, viszont azt 
sem akarta, hogy valaki kihallgassa őket. Már az is elég kellemetlen, ha 
magyarázkodnia kéne, hogy miért ül itt egy félbolonddal, már persze, ha 
lenne valakinek mersze rákérdezni, azt viszont határozottan nem akarta, 
hogy bárki hallja, amit beszélnek. - Walker, emlékszel, amikor a minap 
bejöttél...?

Mikor Walker elment, a kezében egy kartondobozban leveses csészék 
voltak, Franchi elégedettem mosolygott. Azt nem tudta, hogy beválik-e az 
ötlete, ha igen akkor jó... Most már minden Walkeren múlott; ha ő 
megteszi, amit kell, Thomas Franchi már elintézi a többit. Ha pedig több 
segítségre lesz szüksége, tudta, honnan szerezheti meg. Beletelik egy kis 
időbe, talán pár hónapba, míg felkészíti Walkert. Utána minden megy 
majd, mint a karikacsapás.

 Koenig már nem busszal vagy metróval járt, inkább gyalogolt; tudta, 
hogy hamarosan sokat fog számítani a napi két dolcsi, amit így megspórol. 
Még mindig volt pénze elég, de gyorsan fogyott. Chelsea rendszeresen el-
járt szórakozni, kiruccant a barátaival, vagy kellett neki valami. Szólt neki, 
hogy talán nyáron valami munkát kéne vállalnia, „tudod, most kicsit 
nehezebben mennek a dolgok, szívem", de a lánya csak annyit mondott, 
hogy majd gondolkozik rajta, de most átugrik Billyékhez, „ismered Billyt 
Apu, házuk van Monticello mellett. Lehet, hogy a nyarat vele tölthetem 
odafenn", azzal elment. Mostanában mindig elment.

Koenig érezte, hogy egy kis kavics nyomja a talpát. Hamarosan újra 
talpaltatnia kell a cipőjét. De legalább még van tető a fejük felett. Hol 
vagyok? Körbenézett. Legyalogolt a 27. utcán és a Hetedik sugárúton. 
Valahol itt van az az étterem, amit valamikor, a jobb napokban gyakran lá-
togatott. Átkutatta a zsebeit, tíz dollárt talált. Nem elég.

Végigment a 27. utcán, nyugati irányba tartott, elment a FIT campus 
mellett, megbámulta a lépcsőkön és a kerítésen ücsörgő, napozó lányokat. 
Egyikük, kicsit testes, hosszú, piszkos-szürke hajú, perzselő tekintetű jól 
megnézte magának, és Koenig arra gondolt, hogy átmegy beszélgetni 
vele. Emlékezett, hogy volt egyszer a campuson, valamikor a hatvanas 
évek közepén, amikor még diák volt; ez a lány akkor még meg sem 
született. Koenig továbbsétált, befordult a sarkon, bekukucskált a Bogié 
kirakatán, a bárpultnál ülő emberekre. - Még meg sem született akkor, én 
meg azon gondolkozom, hogy fel kéne szedni. - Ez volt az a pillanat, 
amikor Koenig észrevette, hogy elkezdett hangosan beszél magában.

A keze fejével megtörölte az orrát, és sietősebbre fogta a lépteit. Hol 
van Chelsea? Pasasokat szed fel? Hol tölti az ő kis puszilnivalója az idejét? 
Ki lett belőle...

- Ki tudna segíteni, miszter? Csak egy kis aprót, hogy én meg a gyerek 
tudjunk valami ennivalót venni magunknak. - Koenig belenézett a sivár 
szemekbe, és megborzongott. Az egyik zsebében talált egy ötven centest, 
és a nő koszos tenyerébe ejtette az érmét. Egy kislány kapaszkodott az 
asszony szoknyájába.



A külvárosba tartó metrón Koenig egyszer csak a saját hangját hallotta: 
- Segítene? Van egy kis felesleges aprója kérem? - De nem volt benne 
biztos, hogy valóban kimondta a szavakat. Azt viszont tudta, hogy a 
gyomra fáj.

A 72. utcánál Koenig felnézett a bank órájára. 4:53, 22 °C. A sarkon a 
hajléktalanoknak ételt osztó csoport előtt hosszú sor várakozott. Nem 
tudta mi az, de a szaga mindenesetre jó volt. Fájt a gyomra. Észrevette azt 
a pasast, akit Walkernek neveznek, és tényleg sétál. Én is sétálok. Nem 
akar maga is sétáló lenni? - kérdezte Csőlakótól. Amiket Chelsea mondott.  
Olyan aranyos gyerek volt. Istenem, mennyire szerette. Csőlakó fogta a 
tányérját és a bögréjét, és lassan elindult a nagydarab ember oldalán le-
felé a Broadway-n. Még nekik is van kit szeretniük. Koenig azon 
gondolkozott, hogy vajon megosztja-e az ételét a nagydarab férfival. És 
azon is elgondolkodott, hogy vajon vele megosztaná-e.
- Hé, miszter, adna ötven centet, hogy kifizethessem a 
lakbértartozásomat? Látom, mosolyog. A New York Times szerint, az utcán 
nekem van talán a legjobb szövegem. Na, mit mond?
- Azt, hogy a Timesnak lehet, hogy igaza van, de sajnos nem tudok 
segíteni magán. - Koenig a férfira mosolygott, nem törődött a 
profanitásával, de mire hazaért, már nem tudta, mit talált ebben olyan 
szórakoztatónak. Itt van ő, a bele kilóg, hogy valahogy egybe tartsa testét 
lelkét (és Chelsea-t) felszínen tartsa magát, nincs munkája, nincs semmi 
lehetősége, és ezek a csavargók azért vinnyognak, mert nem ad nekik 
semmit. Valamit tenni kéne.

Franchi tett. A Segíts a Bajbajutottakra összpontosított, közölte, hogy 
hajlandó nekik élelmet adni, de ragaszkodott ahhoz, hogy adományát 
illetve személyét tartsák titokban. A déli lány, egyébként Árnynak híják, 
mondta, és Georgiából érkezett, megnyugtatta. Persze ettől Franchi még 
aggódott.

Elsőnek Csőlakó tűnt el.
 Koenig körülnézett. Senki ismerőst sem látott. A sarkon álldogált, 

figyelte az sorba állókat; senki nem kérdezett semmit, csak osztották az 
ételt. Nem emlékezett, mikor állt be a sorba, de ott volt, köszönetet 
mondott, amikor egy csinos fiatal nő egy szendviccsel megpakolt tányért 
nyomott a kezébe. - Sült disznóhús, mustár, saláta - és egy bögre híg 
leves. Koenignek fájt a gyomra, de az étel jó volt.

Roger volt a következő, aki eltűnt. Senkinek sem hiányozott, még a 
georgiai Árnynak sem, aki már megszokta, hogy az utcai emberek jönnek-
mennek. Integetett Mr. Franchinak, aki mégsem olyan rossz ember, még 
ha nem is fogadja a köszönését. Addig, amíg a küldönc fiú minden nap 
megjelenik a hússal és kenyérrel, ő megőrzi a titkát. Most az előtte álló 
férfi szemébe nézett, aki mélységes bűntudattal fogadta el az ételt. 
Szeretett volna beszélgetni vele, olyan magányosnak tűnt, látszott rajta, 
hogy örülne a társaságnak. Ismerős valahonnan, gondolta Amy.

Koenig rámosolygott a fiatal lányra, aki annyira ártatlannak, fáradtnak 
látszott, és mégis sütött róla, hogy boldogsággal tölti el, hogy segíthet. 
Vigyázz magadra kislány, gondolta. Az étel finom volt, és azt jelentette, 
hogy este, mikor Chelseat elviszi vacsorázni, nem lesz éhes, elég ha csak 
levest, vagy valami könnyűt eszik, ezzel is spórolhat, és Chels is 



megkapja, amit vár. Amyra nézett, és szerette volna tudni, hogy őt is 
összepuszilták kiskorában.

Chelsea akkor vette észre, hogy Csőlakó eltűnt a Verdi téri szokásos 
helyéről, amikor átvágtak a Broadwayen, de csak azért emlékezett rá, 
mert ő adta a kövér, öreg nőnek a csúfnevet. Elfintorodott, amikor 
elhaladtak a levesre várok sora mellett. - Fúj, ez a hely bűzlik. Miért nem 
tartják tisztán ezt a helyet?

Koenig az elmúlt hetekben nem érezte a bűzt, csak a friss, tápláló és 
finom étel illatát. - Chelsea, tudod, hogy ezeknek az embereknek nincs hol 
fürdeniük, mosakodniuk. Nem olyan szerencsések, mint mi, voltunk, ez az 
utolsó hónap, amikor még tudom, miből fizetem ki a lakbért, később majd 
eltakarítják a szemetet, amikor a sor elfogyott, akkor kidobják a szemetet, 
és gondolom az embereket is, Csőlakó eltűnt, és megteszik, amit 
megtehetnek.

- Tudom, mit tehetnének, Apu - mondta Chelsea, és kézen fogta a 
papáját. - Megetethetnék a hajléktalanokat az éhesekkel.

És Thomas Frachi, aki épp mellettük sétált el, nevetni kezdett.

Trish Janeshutz – Riverenos
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Eva a felső fedélzeten várja a férfit, az édes, buja, meleg perui 
éjszakában. A csillagok fényénél látni lehet a parton húzódó dzsungel 
fekete körvonalát. Érzi magán a súlyát, az elképzelhetetlenül gazdag és 
sűrű áthatolhatatlan falat. Alatta a sáros Amazonas hömpölyög, és valami 
ősi, sötét és csábító nyelven suttog.

Eva nem tudja pontosan, mit keres itt, miért vár a férfira, aki nem a 
férje, egy férfira, aki csak tegnap ismert meg, amikor felszállt a hajóra. 
Korábban soha sem csinált ilyesmit. Élete eddigi harminchat évéből az 
elmúlt tízet boldog házasságban töltötte. Férjének és neki Miami Beachen 
volt egy import cikkeket árusító boltja, és éppen azért utazott keresztül-
kasul Kolumbián és Perun, hogy népművészeti darabokat szerezzen be. 
Egyszerű üzleti út. Céltudatos. De van valami az amazonasi hőségben és 
illatokban, ami lent a mélyben lázba hozza a vért, felkavar, felébreszti a 
delíriumos vágyat, valami erotikát, ami aztán űzőbe veszi, kísérti a felettes 
ént.
- Egy citromos Pisco - mondja Pedro, amikor mögé lép.

Hűvös szája végigsimítja a nyakszirtjét, és a nő árulásának lángoló 
tudatában mosolyogva megfordul és elveszi az italt. Helyi whisky, 
kiismerhetetlen, titokzatos és erős, akárcsak a folyó, égeti a torkát. - Még 
egy ilyen, és nem látom meg a holnapot.
Pedro kuncog. - Semmi gond. A doktor a másnaposság sokféle 
gyógymódját ismeri. - Akcentusa van, hangja mégis lágy, simogató, úgy 
hullámzik benne, mint maga a folyó. Megérinti a nő nyakszirtjét, és olyan 
hívogató mozdulattal int a függőágyak felé, amelyből érződik, többre 
vágyik, mint amit a nő pillanatnyilag hajlandó lenne megadni. - Ott sokkal 
kényelmesebb - mondja.

Az asszony habozik, de nem sokáig, elindul a függőágyak felé. Egy 
ágyra ültek, középre csúsznak, míg a válluk összeér. A férfi hátradől, 



kinyújtja a lábát, a szandál a rúdnak feszül, és a függőágy lassan hintázni 
kezd. Közelsége, bőre forrósága, fejük felett a határtalan égbolt: mindettől 
a nő szíve hevesebben ver. A feje könnyű, mintha nem lenne teljesen 
önmaga, gyorsan belekortyol az italba. A hideg szinte megbénítja az 
nyelőcsövét, de belseje olyan forró, mint az éjszakai levegő. Az ilyen 
szélsőségek jeleznek valamit, de nem tudja biztosan, hogy testi vagy lelki 
tünetek. Talán mind a kettő.

Megkéri a férfit, hogy mutassa meg a Dél Keresztjét. A másik karja 
megmozdul, és hosszú ujja a nőtől kicsit balra mutat. - Ott. Látja?

Pár másodpercbe telik, mire észreveszi. De a kereszt felfedezése 
olyasvalami, mint egy alapvető igazság felismerése: ha már meglátja, nem 
is tudja elképzelni, eddig hogy kerülhette el a figyelmét. Ragyog a fekete 
égbolton, a déli félteke egyedülálló csillagképe, olyan idegen számára, 
mint az, hogy itt, az egyenlítő alatt a víz az óramutató irányával 
ellentétesen áramlik.
- Már nem ott van, mint kisfiú koromban volt - mondja a férfi.

Az asszony azt hiszi, a másik csak tréfál, és elneveti magát. De a férfi 
arckifejezése komoly, őszinte, a férjére emlékezteti, amikor az adóbevallás 
idején szinte beleőrül az üzleti könyvek számoszlopaival való 
zsonglőrködésbe, természetesen az adótörvények adta lehetőségek 
keretein belül. Becsületes ember az ő férje, herceg, akinek birodalma 
olyan messzire van Pablóétól, mint a Neptun a Naptól.

 De tényleg. Nem viccelek, Eva. Itt minden átalakul. Az ég, az őserdő, a 
folyó, az állatok. Minden. Emlékszik ugye, a reggel látott rózsaszín 
delfinekre?
- Hát persze. - Hajnalban több mint egy óra hosszat követték a hajót, 
rózsaszínek, mint a tengeri kagyló belseje. Kecses ívben ugrottak fel a 
sáros folyóból, légzőnyílásukból szikrázva tört elő a víz, aztán alámerültek. 
Mintha valamilyen veszélyes tartományon kísérték volna át a hajót.

A rózsaszín delfinek, magyarázza, a legismertebb átváltozók. Olykor, 
mikor valamelyik folyóparti faluban ünnepség zajlik, emberi alakot öltenek, 
és kijönnek a partra. A delfin-embert mindig fel lehet ismerni, mert fehér 
öltönyt és fehér kalapot visel, ez rejti a légzőnyílását. A legszebb lánnyal 
táncol, udvarol neki, megbűvöli, míg a lány beleegyezik, hogy vele megy. 
Akkor lemerül vele víz alatti városába, és szeretkeznek. A nászból született 
gyermekben is megvan az átváltozás képessége. - így őrzi meg magában 
az életet az Amazonas.

A delfin tette: remek megoldásnak tűnik, ha egy asszony így 
magyarázza törvénytelen csecsemője születését, és nem veszíti el a 
falubeliek tiszteletét. De Eva megtartja magának a véleményét, mert 
Pablo hisz ebben a mesében. Ez gyökereinek benső lényege, gyökereinek, 
amelyek - hiába az önművelés, a modernség utáni vágy, az 
elnyugatiasodás - mégiscsak megkötik. Mert végső soron Pablo indián, aki 
a folyó partján született, nevelkedett; talán éppen ezért olyan vonzó Eva 
számára. Talán éppen ebben rejlik rendkívüli vonzereje.
- Még milyen élőlények képesek az átváltozásra? - kérdezi.

Halkan beszél, lágyan, a folyó nyelvén. - Sokan vannak, és sokféle 
alakot vehetnek fel. Mi riverenosnak nevezzük őket. - Az asszony már 
hallotta ezt a kifejezést. Olyan peruiakra mondják, akik a folyóparti és a 
városi élet között ingáznak, két világban élnek, de egyikbe sem tartoznak.



Az alsó fedélzetről zeneszó szűrődik fel. Magnóról, valami amerikai 
szám. A Talking Heads. Pablo lába veri a ritmust. A zene nem illik ide. 
Idegesíti a nőt. Az otthonára emlékezteti, a férjére, akinek arcát már most 
sokkal kevésbé tudja maga elé idézni, mint tegnap vagy akárcsak délelőtt 
tudta. Megpróbálja kizárni, csak a folyó muzsikáját meghallani.

Ezen a vénséges hajón, amely egykor gumit szállított fel s alá a folyón, 
és amely most egyre mélyebbre és mélyebbre hatol a dzsungelbe, a másik 
élete halványulni kezd, elveszti valóságtartalmát. Talán mire elérik Iquitos 
városát, már egyáltalán nem lesznek emlékei korábbi énjéről. 
Lelkiismerete tiszta lesz, mint a csecsemőké. Szép gondolat, de tudja, 
hogy nem fog megvalósulni. Remek emlékezete van: a ma este minden 
pillanatát, minden rezdülését fel fogja tudni idézni - a Pisco jellegzetes, 
kesernyés ízét, a vállára csúszó kar melegségét, a folyó gazdag illatát, 
még a száját kereső száj rándulását is. Emlékezete, amely eddig gyakran a 
megváltást hozta, mostantól örökös átkává válik. A végén talán maga is 
riverenos lesz, két világ lakosa, aki sehol sincs otthon.

Kabinja hálószobájában a foltos tükörben nézegeti magát, azt várja, 
hogy egy másik, ismeretlen asszony néz vissza rá, egy asszony, akivel 
még soha sem találkozott. De az arc ugyanaz, nem változott. A sötét 
szemek egy cseppet kisebbek a kelleténél, egy kicsit távolülők. Az 
arccsontja most is magas, az áll kerek, az orr túl egyenes. Az a helyzet, 
hogy erős, jellegzetes vonásai vannak, furcsán amerikaiak. Csak a haja 
más, a szőkesége szinte fehér, mintha a dzsungel fényözönében állna.

Kibújik a trikójából, és beáll a zuhany alá. Nincs nagy nyomás, de 
legalább meleg a víz. A szükségesnél tovább áll a gyenge vízsugár alatt, 
szorosan behunyt szemmel harcol az éjszaka emléke ellen. De az emlékek 
szabadon áradnak, képek és színek vad kavalkádja, szagok és zajok, és 
mindennek a mélyén férje arca, élesen, szinte fájdalmasan tisztán. Elakad 
a lélegzete. Kezébe temeti az arcát, szégyelli magát az árulásért, a 
csalásért és az élvezetért. 

Sírni szeretne, de nem tud. A fájdalom nem elég mély. Hiányzik belőle 
az erő, a meggyőződés és a valóság, mert ha lehetősége lenne rá, újra így 
döntene. És újra meg újra.

Később, mikor végighúzza nedves haján a fésűt, egy foltot vesz észre a 
nyakán, véraláfutás, ahol kiszívták a nyakát. Csóknyom gondolja, és 
felnevet. Váratlan és hamis hang. Az ujja közé csippenti a bőrt, hogy 
jobban megnézhesse. Főiskolás kora óta nem történt vele ilyesmi, 
akkoriban ez a birtoklás, a területhatár jele volt, akár a nyakláncra fűzött 
gyűrű. Mennyi idő múlva fog elhalványulni? Két nap? Három? Holnapután 
már az Államokban lesz. Steve, a férje, észre fogja venni. Mindent meglát, 
amit nem kéne. Megjegyzést fog tenni rá, megkérdezi, mi ez, hogyan 
szerezte. Csípés. Ezt fogja mondani. Valami megcsípte akkor éjjel, amikor 
a fekete folyó mellékágán hajóztak. Házasságuk tíz éve óta először fog 
hazudni, a férje pedig elhiszi, mert nincs semmi oka kételkedni benne,

A blúza gallérját egész nap felhajtja, hogy elrejtse a foltot. Elkerüli a 
többi utast. A felső fedélzet egyik függőágyában belemerül a könyvébe. 
Magánya afféle vezeklés.
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- Kerülsz engem - mondja Pablo.
Kettesben vannak. Az ebédlő hosszú, faasztala mellett ülnek, egymással 

szemben.
- Tessék? - röviden felkacag, mintha nem értené, mit mond a másik. Vele 
szemben az ablak mögött leszáll az alkony, körbeveszi, meleg, párás és 
hívogató. - Te. Kerülsz.Engem. - Az álla makacsul megfeszül, az arca 
kemény. Sokkal jobban emlékeztet egy indiánra, mint ahogy Eva 
emlékezetében él. - Nos?
- Természetesen nem kerüllek. Miért kerülnélek? Pablo tenyere az övére 
simul, csapdába ejti, mint egy kis madarat, hüvelykujjával simogatja az 
ujjperecéit. Apró, gyengéd simítások, melyek a tegnap estét ígérik, az 
élvezet világát. Gyengéden visszahúzza a kezét.
- Gyerekeket szülsz nekem, Eva. - Mosoly játszik az ajkán, és a tekintete 
olyan átható, hogy Eva hátán a rémülettől végigfut a hideg. Felugrik az 
asztaltól.
- Senkitől nem lesz gyerekem! - Kirohan az étkezőből, érzi a hátában a 
férfi tekintetét, forró, nyughatatlan lüktetés.
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A szkiff az éjfekete mellékág sima vizén halad, a Suzuki motor 
duruzsolása versenyre kel az őserdő hangjaival. Azért vannak itt, mert 
kajmánra lesnek, bár Évának fogalma sincs, hogy mit kell tenniük, ha 
észrevesznek egyet. Talán semmit. Az utazás lényege, hogy 
megtapasztalják az éjszakai folyót.

Eva hat másik utassal együtt zsúfolódik össze a könnyű kis hajóba, 
vezetőjük hátul kormányozza a járművet, Pablo úgy áll elől, mit egy indián 
törzsfőnök, aki biztonságos helyre viszi a népét. Elemlámpája fénye táncol 
a parti fákon. Az ágak az eget súrolják. Az őserdő közelsége nyomasztó, 
klausztrofóbikus. Valahányszor végigsúrolja egy ág, idegesen összerezzen.  
A szíve a torkában dobog, amikor a hajótól több lábnyira csobban valami a 
folyóban. A rovarűző szaga elkeveredik a víz és a fák illatával. Bevonja a 
bőrét, a cipőjét, haját, ruháját, és a többiekből is ez a szag árad, a 
civilizáció nevetséges bizonyítéka. De mindannyian védettek a sárgaláz, 
diftéria és tífusz ellen. Van kinin tablettájuk, Kaoptace tablettájuk és 
antibiotikumuk. Palackozott vizet és pepsit isznak, jég nélkül, és nem esz-
nek salátát. Betartják a szabályokat. De mi védi meg őt, kérdezi magától 
Eva, attól, ami itt kísérti?
- Ott - sziszegi Pablo, és az elemlámpa kévéje a fák sötét falán burjánzó 
vörös gömbökre villan. Egy kajmán, suttogja Pablo, és az asszony karja 
libabőrös lesz, mikor a kormányos leállítja a motort.

A hirtelen csöndet hamarosan bekebelezik az őserdő neszei. 
Békabrekegés, gallyak reccsenése, a fekete vízben csobbanó halak. Pablo 
elkap egy víz fölé nyúló ágat, és a parthoz húzza a csónakot. Kiugrik, a 
lába belesüpped az iszapba. Beszippantja az éjszaka. Eva egy rövid ideig 
hallja, hogy a nyelvével csettintget, mintha magához akarná hívni a 
kajmánt. Azután már csak az őserdőt hallja, és a hajó utasainak izgatott 
mormolását.

Valaki megkérdezi, hova ment Pablo. A kormányos megveregeti a 
levegőt, és suttogva mondja: - Megkeresi a kajmánt.



Most, hogy a hajó megállt, moszkitók hada zümmög a fejük körül. Az 
asszony a fejére húzza a széldzseki kapucniját, beszórja magát az Off-fal, 
aztán átadja valakinek, aki elkérte tőle. Valami alacsonyan elhúz a csónak 
felett, és az egyik asszony felsikít.
- Denevérek - mondja az egyik férfi.
- Cssssst - figyelmezteti a kormányos.

Mozgás a bokorban, kiáltás, nevetés. Pablo egy férfival jön ki a fák 
közül. - Un amigo - kiáltja Pablo a kormányosnak, és hátba veregeti társát. 
- Un buen amigo.
- Mi történt a kajmánnal? - kérdezi valaki.
- Túl gyors volt - mondja Pablo, miközben társával bemászik a csónakba.

Az idegen magas, jó felépítésű, izmos, haja sötét, éles vonásai indián 
vérre utalnak. A szeme mintha lángolna a sötétben.

Itt minden átalakul.
Merően nézi az idegent.
Ő is közülük való.
Képtelenség.
Egy rivereno.
Hisztéria fojtogatja a torkát, amikor Pablo leül a hajó orrába, és az 

idegen leül vele szembe. Az asszony alig tudja legyűrni magában a 
késztetést, hogy felálljon, és hátra menjen a kormányos mellé. Az asszony 
mereven bámulja a lábát, ujjait szorosan összekulcsolja az ölében, 
kényszeríti magát, hogy hosszan, mélyen lélegezzen. Igyekszik maga elé 
idézni a másik életét - a hálószobája színét, a Miami Beach üzletének 
illatát, a férje arcát - de az Amazonas mindezt elnyeli.

Hallja Pablo hangját: - A rovarok engem nem bántanak. - Eva felnéz. Az 
Off-os dobozt tartja a kezében. Az ő dobozát. Most az asszony felé löki. - 
Tessék Eva.

Nem sikerül elkapnia. A doboz hangos zörgéssel gurul végig a csónak 
alján. Lenyúl érte, de az ismeretlen megelőzi, felkapja, felé nyújtja, mint 
valami áldozati ajándékot. Eva pislog, egy másodpercig úgy látja, mintha a 
dobozt tartó kéz pikkelyes lenne, egy kajmán mancsa. Megint pislog, most 
már emberi bőrt lát. Képzelődik. De ha ez az ember mégis kajmán, akkor 
micsoda Pablo?

Fejezd be!
Pablo és az idegen csak férfiak. Magában ismétli ezt a mondatot. 

Férfiak, csak férfiak. A rettegése múlóban. Fáradt, csupáncsak nagyon 
kifáradt, és egy kicsit fél. Az őserdő kimerítette. Olyan dolgokat láttat vele, 
amelyek nem léteznek.

Elveszi tőle az Off-palackot, köszönetet mormol. Egy vagy két 
szívdobbanásnyi időre tekintetük találkozik. Szinte megbénul. Gyorsan 
másfele néz, és a táskájába süllyeszti a rovarűzőt. A nyakán a folt ég és 
viszket. A hajó megbillen, amikor remegve beindul a motor, és elindul a 
fák övezte csatornában. Eltölti, megmámorosítja a folyó végtelen 
gazdagsága. Nem meri felemelni a tekintetét, nem meri alaposabban 
szemügyre venni az idegent, de nem tud ellenállni a kísértésnek, látnia 
kell, hogy tényleg világít-e a szeme, vagy az is csak a dzsungel és a sötét 
játéka volt. Felemeli a fejét. Az idegen már őt nézi, mosolyog, mintha 
pontosan erre a mozdulatra várt volna, és egy pillanatra a szeme vörösen 
izzik.



Eva elkapja a pillantását. Átöleli magát, a tüdejébe belefagy a levegő, 
dermedt, mint az alvadt vér.
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Hőség. Rettenetes hőség. Létezése közepéig égeti magát, belülről kifelé 
süt, elfeketíti a szerveit, izmait, inait, a bőrét. Álmodik, tudja, hogy 
álmodik, de nem tud kitörni belőle, rátekeredik, a markában tartja, a folyó, 
az őserdő hangján suttog a fülébe. Az enyém vagy, megszereztelek, az 
enyém vagy, az enyém, az enyém. Bensejében a hang erősödik, elhalkul, 
Pablo hangja visszhangzik benne, gyerekeket szülsz nekem...

A dzsungel, gőzölgő zöldjén vág keresztül, érte jön. Eva nem látja, de 
érzi, ahogy közeledik a fák között, át az aljnövényzeten. Megérzi a szagát 
a párás levegőben, vad, fűszeres illat, nem emberi.

Az asszony rohan, átvág a dzsungelen. Ágak csapnak az arcába. 
Gyökerek tekergőznek a termékeny talajból, elállják az útját. Egy majom 
hintázik előtte, csicseg, kivillantja hegyes fogait. Balra vág. Papagájok 
rikoltoznak, csapkodnak egész raj emelkedik a magasba az ágakról, 
szárnyukkal felkavarják a forró levegőt. Körbenéz. Még mindig nem látja, 
de közel van, nagyon közel, hallja a lélegzetét, hallja, hogy segítőkészen 
megnyílik előtte a dzsungel. Indák kapnak a hajába és elkapják a bokáját.

Megbotlik, megpróbálja összeszedni magát, de egy sikoltással előre 
bukik, a sötétbe, a nyirkos avarra. Macska-talpnyi nedves levelek 
csapódnak az arcába, semmit sem lát tőlük. Elkapják a karját, a földre 
szorítják. Ágak tekerednek a bokájára, mint az indák. A lábait szétfeszítik. 
A ruhája eltűnt. Bogarak mászkálnak a hasán, a mellén, az arcán. Valami 
ráugrik a szemhéjára. Egy rovar a fülébe kúszik.

Az enyém, az enyém vagy, gyereket szülsz nekem, suttogja a dzsungel, 
a folyó, a vadon hangján.
- Senora? Senora?

Eva előre hajol, a sikoly már-már előtör a torkából, és egy csinos 
utaskísérő arcát látja maga előtt. Repülőgépen vagyok, hazafelé tartok. A 
megkönnyebbüléstől szinte elsírja magát. Azt mondja, rendben van, 
tényleg, és kér egy pohár vizet. Mikor az utaskísérő arrébb megy, Eva 
görcsösen megmarkolja a karfát. A nadrágjába törli a tenyerét, ujjhegyével 
megérinti a hűvös üveget. Valódi. Minden valódi.

Kikémlel a végtelen kék égre, az otthonára gondol, a férjére, az igazi 
életére, az életére, amire alig emlékszik, de ahova rohanva siet, hogy 
visszakapja. Visszatér, ugyanaz az asszony lesz, aki tíz évig volt, és 
minden rendben lesz, tökéletesen rendben. A dzsungel emlékei és a 
nyakán a jel el fognak múlni.

El fognak múlni.
El kell múlniuk.
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A férje elhiszi a mesét, elhiszi, hogy valami megcsípte. Esetleg 
megmutathatnád egy orvosnak, mondja. Felesleges, feleli, már halványul.

De nem halványul. Hetvenkét órával a hazaérte után mintha duzzadni 
látszana. Napközben többször is megérinti, a boltban, este, amikor éberen 



fekszik az ágyában, megvizsgálja minden reggel, figyeli, hogy 
nagyobbodott-e, vörösödik-e. Egy hét múlva valami keménységet érez a 
bőre alatt, ciszta, csomó, valami, ami tegnap még nem volt ott.

A bolt végében lévő kis fürdőszobába siet. Becsukja az ajtót. Bezárja. 
Reszket. Hallja, hogy mit suttog Pablo az átváltozásról, a riverenokról, a 
hangja síkos és meleg. A fülére szorítja a kezét, harcol a csábító hang 
ellen, és amikor belül végre csend lesz, lehajtja a gallérját, és a tükörben 
megnézi a nyakán a foltot.

Látja a duzzanatot. Pontosan akkora, mint a vörös folt, kemény csomó, 
mint egy pisztolygolyó. Úgy néz ki, mint egy anyajegy, vagy mint 
valamilyen allergiás kiütés. Csak hát természetesen nem az.

Az ujjai óvatosan megérintik. Ide-oda mozog, mint a zsírgöb a vízben. 
Rányomja a tenyerét, és érzi a meleget, az átható dzsungel-hőséget, 
amely gőzölög, elnyom, űzőbe vesz és megöl. Valami van benne, valamit 
benne hagyott, Jézusom, érzi, hogy egyre mélyebbre hatol benne, bele az 
izmaiba, a bensejébe, gyökeret ver a szervezetében.

6

- Azt akarom, hogy vágja ki!
A családi orvos mosolyog, és a fejét rázza. - Azt hiszem, ez túl durva 

beavatkozás lenne, Eva. Ez csak egy elfertőződött moszkitócsípés. Egy 
rendes adag penicillin majd rendbe hozza. És az injekció mellett penicillin 
tablettát is felírok magának.
- Jó, de én mégis azt akarom, hogy vágja ki. - Hallja, hogy remeg a 
hangja, bujkál benne a hisztéria. - Nem szeretem, hogy ott van.
- A ciszta csak fertőzés, kedves. Bízzon bennem.

Húsz éve ismeri az orvost, és természetesen bízik benne. Ő vette ki a 
manduláját, a vakbelét, kezelte megfázással, influenzával. Bizalom. Beadja 
az injekciót, felírja a tablettákat, a recepttel Eva elmegy a szomszédos 
patikába. Várakozás közben a penicillinen gondolkozik. A varázs-
gyógyszer. Vajon képes legyőzni a dzsungel-mágiát? Elhallgattatja a 
fejében hallható gyengéd suttogást? Elmulasztja a lidércnyomásos 
álmokat? Az emlékeket? A jelet? Igen, igen, igen.

Vissza az üzletbe, a kocsi nyitott ablakán beáramlik az édes tengerparti 
levegő, a nap felforrósítja a kocsi tetejét, a penicillin végigszáguld a 
véráramában, csodákat művel. Azt mondja magának, hogy a nyakában a 
lüktetés, a ciszta mélyén érzett mozgás csak a képzelet szüleménye, és 
majdnem el is hiszi.

Majdnem.
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Három nappal később, vasárnap. Meleg van, az ég tiszta, kék. Ő és 
Steve a házukhoz közeli parkban a barátaikkal szoftballoznak. Ő a fogó, és 



Steve az ütő. A férje rávillant egy mosolyt miközben az ütéshez 
készülődik, a kihívás mosolya, és ő viszonozza.

Az asszony meglendíti a karját, és elhajítja a labdát. Felível a kobaltkék 
égig, magasan, simán száll, és az ütő elé esik, Steve belecsap. Az ütés 
zaja visszhangzik a réten, és a labda felé röppen.

De mielőtt még mozdulhatna, a labda nyakon vágja, és az ütéstől a 
földre esik. Fekete foltok úsznak a szeme előtt. Az orrlukaiba por kavarog.  
Elterül a földön. Nyilall a feje. A nyaka úgy fáj, mintha komolyan megsérült 
volna. Megpróbál felülni.

A keze a nyakához kap, valami meleget és nedveset érez. Amikor 
megnézi a kezét, felsikít. Tele van velük. Százával másznak rajta. Pókok. 
Futkároznak a kezén, fel a karján, bele a hajába, le a blúza elején, az 
arcán. Sikít, sikít, felugrik, megpróbálja lesöpörni őket magáról, meg-
szabadulni tőlük. De rengetegen vannak, és még többen másznak elő a 
nyakából, van, amelyik még az ő vérétől piroslik, mások tiszták, mint a 
celofán. A nyakához kap, ujjait belevájja a mélyedésbe ahol eddig 
fészkeltek, és kikaparja őket, a sikolyaitól még mindig reszket a levegő.

Légfuvallat kapja fel a legkisebbeket. Felemelkednek, és vékony hálót 
húznak maguk után a magasba, apró papírsárkányok, és a sikoltozás 
közben is hallja Pablo hangját, ott van mindenütt, azt suttogja, gyerekeket 
szülsz nekem.

Suttogás.
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