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Minden jog fenntartva!

Nézd az éj végtelen sötétjét,

Míg megpillantod tekintetét,

Múlt fekete árnyain át,

Halott lelkek lejtik táncát,

Kérdezd, s titkokra megfelel,

De ha elsőnek hunyod le szemed,

Örökre elragadja lelkedet.

Sally minden idegszálával a tévé képernyőjére koncentrál,
épp az egyik általa annyira kedvelt  rajzfilm van műsoron,
melyben  a  gyümölcs  figurák  mindennapi  problémáikon
igyekeznek úrrá lenni  barátságuk révén.

Hirtelen elkapja tekintetét a tévékészülékről, és az ajtó
felé  pillant,  halk,  magabiztos  léptek  közeledtére  lesz
figyelmes, ami megszűnik abban a pillanatban, ahogy az alak
megáll a bejárati ajtó előtt. A gyerek lassan feláll a földről és
vonakodva  indul  meg,  hogy  a  kukucskáló  lyukon  kilesve
megnézze  ki  érkezhetett,  nem  sokkal  az  után,  hogy  az
édesanyja elment dolgozni a közeli kávézóba. Ahogy áthalad
a nappalin, tekintete átsiklik az órán, ami fél nyolcat mutat.



Még  fél  óra  van  hátra  a  lefekvésig,  de  lehet,  hogy  ma
komiszul pár perccel tovább nézi a tévét és belekukkant az
esti filmbe.

Összerezzen,  ahogy  hangos  robajként  száguld  át  a
kopogtatás zaja a folyosón, egy pillanatra földbe gyökerezik
lába,  majd  bizonytalan  léptekkel  az  ajtóhoz  siet,  és  az
odakészített  sámlira felállva,  belepillant  a  kémlelőnyílásba.

Meglepődöttség áramlik szét parányi testében, ahogy az
ismerős, ám egyáltalán nem várt vendéget megpillantja, aki
türelmetlenül  várakozik  az  ajtó  nyitására.  Sally  nem
tétovázván tovább, lehuppan a sámliról, félretolja azt, majd
az  ajtó  reteszét  lassan  félrehúzza,  feltárva  az  ajtót,  mely
mögött a torz vigyorba borult arc bukkan elő. Az alak sötét
árnyékként  tornyosul  a  kislány  fölé,  majd  erős  karjait
kinyújtva,  megragadja őt.

Samuel Sawyer
Sawyer,  az  előtte  heverő  iratokra  mered,  tekintete

révetegen vesztegel a lassan száradó tollvonásokon, melyek
megpecsételték  a  szerződést.  Síri  csend  honol  az
irodaszobában, csupán a falon függeszkedő óra halk, ritmikus
nesze hallatszik,  ahogy számlálja  az  eltelt  másodperceket,
amik a jelenből, múlttá vesznek.

Elégedetlen sóhajjal nyugtázza a papírra rótt tartalmat,
majd  hanyagul  félrehajítja,  és  tarkójára  fűzve  kezét  dől
hanyatt  a  bőrfotelban.  Furcsa,  megmagyarázhatatlan
elégedetlenség tölti ki minden porcikáját, nyoma sincs annak
a megszokott  önbizalommal  teli  örömmámornak,  amit  egy
sikeres,  jól  jövedelmező  szerződés  megkötésekor  szokott



érezni.  Tekintete  a  falon  csüngő  tájképekre  téved,  sorra
szemrevételezi  azokat,  alaposan  végigfürkészve,
megcsodálva  azok  minden  egyes  ecsetvonását.  Felmerül
benne  a  gondolat,  hogy  valahogy  másképp  látja  a
festményeket, nem a borsós áruk jut először eszébe róluk,
nem  ama  birtoklási  vágy  örvendezteti  meg,  hogy  milyen
pénzben  értendő  értékes  alkotások  tulajdonosa,  hanem
valami más, eddig szokatlan, vagy inkább rég érzett dolog.
Szinte látja maga előtt a festőt, ahogy szenvedélyét beletöltve
a  festékbe,  húzza  az  ecsetvonásokat,  melyek  sorozatából
megszületik eme szemgyönyörködtető alkotás, mely messzi
vidékekre kalauzolja el szemlélőjét.

Valami nincs rendben, valami változik benne, és ez nem
hozhat jót.

Erőtlen  kopogtatás  veri  fel  a  csendet,  annak
gyámoltalanságából már tudja ki áll az ajtó túloldalán. Egy
hirtelen mozdulattal hátrasimítja szőkésbarna tincseit, hogy
azok  is  igazodjanak  a  többi  hátrafésült  szálakhoz,  majd
lejjebb eresztve kezét,  keskenyre nyírt  körszakállát  simítja
végig.

- Szabad!

Az ajtó nesztelenül kitárulkozik, egy borzas fej kukkant be
rajta.

- Nem zavarlak? – kérdi hangjában némi aggodalommal,
mintha a mindenható szentségébe készülne berontani.

- Gyere! – int neki.

Az alacsony férfi besurran az irodába, majd halkan betolja



maga mögött az ajtót,  szemüvegét mutatóujjával igazgatva
lép közelebb Samhez. Apró fürkésző tekintete körberöppen
az irodában,  a  méretes  tölgy asztalt,  majd Sam ábrázatát
kezdi vizslatni valami után kutakodva, mintha ama dologtól
függene, hogy elő merjen e hozakodni kérésével.

-  Mi  járatban?  –  köpi  oda  a  kérdést,  előre  tudván  a
feleletet,  mely  gyenge  kitérőként  fog  szolgálni  Clarence
számára.

- Aláírták Williamsék a szerződést? – kérdez vissza hízelgő
érdeklődéssel.

- Alá.

-  Öregem…te  mindig  megütöd  a  főnyereményt!  –
érezhetően oldódik hangulata és arcára sunyi vigyor ül ki.

- Ezért vagyok én egy ilyen irodában és nem poshadok
ötödmagammal egy sufniban.

Clarence  csak  kényszeredetten  mosolyog,  mire  Sam
vigyora lassan leolvad, mivel nem érzi a megszokott örömöt,
amit  talpnyalója  megalázása  szokott  nyújtani  számára.
Lassan megpördül  a  székkel,  háttal  Clarencenek,  hogy az
véletlenül se láthassa elkomoruló ábrázatát,  és az ablakon
kibámulva, tekintete elvész a messzeségben.

-  Gondolkodás  nélkül  aláírták,  bármennyire  is  érzik
önmaguk  is,  hogy  fél  évnél  tovább  nem lesznek  képesek
törleszteni a hitelüket, és így húszévnyi kamatot zsebelünk be
kevesebb, mint egy év alatt. Azt hiszem, ismét elnyerem a
hónap dolgozója címet - majd egy gúnyos kacajjal megtoldja
mondandóját.



Clarence idegesen toporogni kezd kezeit dörzsölgetve.

- Tulajdonképpen miért is jöttél…Clarence barátom?

- Ja, igen, majd meg is feledkeztem róla! Le vagyok égve
Sam, szükségem lenne egy kis kölcsönre.

Sam  visszapördül  a  székkel  és  tekintetét  egyenest  a
férfiéba fúrja, aki ijedten rezzen össze a hirtelen mozdulattól,
vagy  még inkább barátja  arcától,  kinek  gyermeki  vonásai
ezúttal  megereszkedettnek  látszanak,  mintha  a  lepergett
másodpercek alatt  öregedett  volna meg.

- Mennyi kell?

- Öhm, ezer dollár.

Sam az íróasztal fiókjához nyúl, lassan kihúzza, majd a
mélyére nyúlva kotorászik és elővesz egy pénzköteget, melyet
az asztal  túlsó végibe hajít.  Clarence,  mintha startpisztoly
dördült volna, ráveti magát a pénzre, arcán kaján mosollyal.

- A hónap végén megadom, kösz Sam. Igazi jó barát vagy –
azzal kisiet az irodából, maga mögött bevágva az ajtót, hogy a
képek megrezzennek a falon.

-  Nem szükséges –  dörgöli  meg szakállát  –  zsebemben
vagy és egyszer úgyis visszafizetsz mindent kamatostul.

***

Miután  Sawyer  katalogizálta  iratait,  előkészítette  a
másnapi  teendőkhöz  szükséges  dokumentumokat,  sietősen
távozott  az  irodaépületből,  valami  megmagyarázhatatlan
erőnek  engedelmeskedve,  mely  lelke  mélyére  furakodva,
nyugalmat nem hagyva számára űzi  őt.  Furcsa és egyben



kellemetlen üresség kezdett el bensőjében tátongani, mintha
belső szerveit valami csillapíthatatlan éhségű parazita falta
volna fel, holott maga is tudja, hogy lelkében keresendő a
probléma, azon részében, amit másfél évtizedre elhanyagolt
annak érdekében, hogy minél nagyobb fizikális biztonságot
teremthessen meg önmaga számára.  De mindez már  nem
erről  szól,  annál  inkább a  hatalom és  befolyás  által  uralt
erőről,  melynek  jelentősége  most  pillanatok  alatt
szertefoszlott lelki szemei előtt. Bármit is ért el, most mindez
értéktelen kacatnak tűnik  csak számára,  és  ezzel  félelme,
mely lelke mélyén szunnyadt, most felemészti minden csepp
erejét. Meglepődve kell tapasztalja, hogy azon részét, amivel
számtalanszor birkózott meg hosszú évekkel ezelőtt, nem volt
képes  véglegesen  leküzdeni,  és  egyre  erősebben
fogalmazódik meg benne a gondolat, hogy eljön a számlát
benyújtani. Olyan érzések kerítették hatalmába, amiket rég
száműzött,  megölve  ezzel  felettes  énjét,  az  egyetlen gátló
tényezőt, mely folytonos akadályokat vetett elébe az anyagiak
színterén való  előrébb jutásban.  Be kell  látnia,  hogy nem
sikerült  legyőznie,  és  ennyi  idő  elteltével,  bármikor  ismét
felbukkanhat az, ami számára a véget jelentené.

Ezek a gondolatok csaponganak elméjében, miközben a
parkolóházban halad fekete, luxus kategóriás autója irányába.
Zsebéből előkotorva a távirányítót, megnyomja rajta a piros
gombot, mire az autó hangos csippanással jelzi a riasztó és a
zár kioldását. Kinyitva az ajtót, táskáját a hátsó ülésre hajítja,
majd  behuppan,  és  a  távirányítót  a  kormányon  található
szenzorhoz  illesztve  ismét  megnyom  egy  gombot,  mire  a
motor  mély  horkanással  bődül  fel.  Az  ajtót  bevágva,
kikanyarodik a sugárútra,  elvegyülve az autók tömegében,



ahol  szemlélve  a  számtalan  járókelő  sietős  lépteit,  és  a
türelmetlen autósok manővereit, kissé visszanyeri önbizalmát.
Legalábbis ő maga így érzi, holott csupán a forgatag tereli el
figyelmét  arról,  hogy  befelé  figyeljen,  arra  az  őrjítő
suttogásra, mely bensőjét zabálva furakszik egyre mélyebbre,
mígnem eléri azt a pontot ahonnét nem lesz többé visszaút.

De  gondolatai  már  messze  járnak,  a  korábbiakat  egy
fáradt,  rosszul  sikerült  napnak elkönyvelve.  A  kellemetlen
frusztráció is csillapodott, köszönhetően annak, hogy még a
jól szigetelt autó is átengedi a város zaját, az pedig Sawyer
legnagyobb barátja, az állandó nyüzsgés mellett.

A rádióhoz nyúlva bekapcsolja, majd tekerve a hangerő
gombon még inkább fokozza azt, ami elodázhatja azon dolgot,
ami  figyelmesen  követi  minden  másodpercét.  És  ami  a
legfontosabb,  türelemmel várakozva.

***

Sam, kését és villáját a tányérra helyezi, majd a szalvétát
magához véve, gyengéden megtörli száját. Az asztalra ejtve a
fehér  vászon  darabot,  hosszasan  mered  maga  elé.
Mérhetetlen  kimerültség  telepedett  rá,  minden  előzmény
nélkül.  A  délután  történtek  pedig  rég  a  múlt  homályába
vesznek,  szándékosan  kerüli  annak  gondolatát,  hogy
összefüggést  keressen  a  két  dolog  között.  Minden
idegszálával tereli figyelmét a kellemetlen, emésztő érzetről,
mely teste mélyén lappang.

Hirtelen, egy hanyag mozdulattal magasba lendíti kezét,
magához  intve  a  pincért,  aki  sietős  léptekkel  közeledik  a
törzsvendéghez.



- Remélem elégedett volt a vacsorával uram? – teszi fel a
kérdést nyájasan az asztalhoz lépve.

- A legkevésbé sem – feleli színtelen, rideg hangon.

A pincér arcáról  leolvad a mosoly,  és  torz riadalommá
változik át.

- Ezt…ezt, hogy érti uram? – hebegi erőtlen hangon.

Sam  az  előtte  heverő  szalvétát  emeli  ujjai  közé  és
szórakozottan  birizgálja.

- Jól átsült steaket rendeltem, maga mégis véreset hozott.
Akkor mégis hogy lennék elégedett?

- Hadd emlékeztessem uram, hogy ön véresen kérte…

- Kétlem, arra csak emlékszem, hogy mit rendeltem egy
órával ezelőtt.

-  Öhm…kiengesztelhetem  esetleg  önt  egy  desszerttel,
mely a ház ajándéka lenne?

Sawyer  elengedi  a  szalvétát  és  fagyos  tekintetét  a
pincérre  emeli.

-  Mégis mit  gondol? A desszert  kárpótolhatja azt,  amit
eredetileg szándékoztam fogyasztani?

- Nem uram…

- Mi a probléma Mr. Sawyer? – Sam az odalépő étterem
tulajdonosra  emeli  tekintetét,  aki  már  egy  ideje  figyeli  a
feszült társalgást.

- De jó, hogy itt van Mr. Phillips! Képzelje, rendeltem egy



jól átsütött steaket, és e helyett kaptam egy félig nyerset.

- Így volt Daniel? – fordul szigorú tekintetével a pincérhez.

-  Biztosíthatom önt  is  uram, hogy Mr.  Sawyer véresen
kérte a steaket.

- A vendég mégsem ezt állítja. Maga szerint Mr. Sawyer,
az egyik kiemelt törzsvendégünk, állítana valótlant?

- Nem hiszem Mr. Phillips – süti le tekintetét.

- Én is így gondolom. Menjen a dolgára, ennek pedig meg
lesz a következménye.

- Igen uram.

Sam  arcán  elégedett  kárörvendő  mosoly  jelenik  meg,
ismét elemében érzi magát, ahogy a bensőjében ébredező erő
elcsitul.

- Mr. Sawyer – fordul a tulaj Samhez – engedje meg, hogy
kiengeszteljem  azzal,  hogy  a  vacsorát  én  állom,  valamint
hadd hívjam meg egy desszertre, ajánlom figyelmébe az új
mangó és licsi sörbetünket. Személyesen garantálom annak
kiválóságát.

- Köszönöm Mr. Phillips – áll fel az asztaltól – de a mai
napon ezt már kihagyom. Majd legközelebb.

- Ahogy gondolja uram.

Amint  kilép  az  étterem  ajtaján,  kellemetlen  párás,
fojtogató levegő tódul arcába, melyet a pár perccel ezelőtti
zivatar  keltett  életre.  Zsebkendőjét  elővéve,  megtörli
homlokát, majd tekintetét az égboltnak szegezve fürkészi azt,



csillagok után kutakodva, ám a szmog fellegek vaskos rétege
eltakarja azokat az emberi szem elől. Csalódottan indul meg
autója irányába, de mindjárt első lépésénél kellemetlen szag
üti  meg  orrát.  Lepillantva,  ingerülten  veszi  tudomásul  a
kellemetlen  meglepetést,  melyet  egy  korábban  arra
sétáltatott  eb  hagyott  hátra.  Idegesen  kezdi  törölgetni  a
járdaszegélyébe a cipőjére tapadt ürüléket, annak orrfacsaró
bűzét ezzel még inkább felkavarva. Zavartan pillant körbe
valami  megoldás  után  kutakodva,  amikor  megpillantja  a
közeli sikátorból kilógó lábakat, melyek nyilván egy ott alvó
hajléktalanhoz tartozhatnak.  Sietős léptekkel  közelít  feléje,
majd óvatosan lábával megbökdösi az alkohol párafellegekbe
burkolódzott férfit.

-  Ébredj  nyomorult!  –  kiált  rá,  mikor az nem reagál  a
noszogatásra. A férfi szemei hirtelen felpattannak a hangra,
ijedten fürkészi az előtte álló öltönyös idegent, tekintetében
nem is  inkább a bágyadt  alkoholmámorral,  mint  inkább a
meggyötörtség okozta keservekkel.

- Akarsz egy százast?

A  férfi  erőtlenül  biccent  fejével,  arcán  továbbra  is  a
keserű vonásokkal,  a  meglepődöttség jelét  nem mutatva.

-  Akkor  ezt  pucold  le!  –  emeli  meg talpát  a  férfi  felé
mutatva, aki buzgón hámozza ki magát rongykötegéből, majd
az egyik számára kevésbé kedves darabot kézbe véve, elkezdi
tisztítgatni a fekete bőrcipőt. Végezvén, szó nélkül tekintetét
Sawyerra emeli, aki hátracsapva talpát, maga is meggyőződik
annak  makulátlanságáról,  majd  sarkon  fordulva  távozik  a
mellékutcából.



-  De  uram…  -  kérleli  erőtlenül  a  megállapodásra
emlékeztetvén,  de  Sawyer  fittyet  hányva  a  férfi  egyre
gyengülő  és  távolba  vesző  hangjának,  arcát  beborító
mosollyal  ül  be  autójába.

***

Közeledő léptek nesze hallatszik, ahogy fáradtan veszi a
lépcsőfokokat, majd kulcscsörrenés, motoszkálás a zárban, és
az  ajtó  kitárulkozik.  Sam  lassan  bevánszorog  a  lakásba,
miközben  nyakkendőjét  kioldja,  cipőit  lerúgja  magáról,  az
ajtót  pedig  egy  hanyag  mozdulattal  belöki  maga  mögött.
Ahogy  halad  egyre  beljebb  a  rideg,  rozsdamentes  acélból
készült bútortárgyakkal zsúfolt, szürke lakásban, úgy szórja
el  maga  mögött  a  ruhadarabjait.  Selyem  nyakkendője  a
folyosón hever,  öltönykabátja a nappali  bejáratában,  végül
ingéből kibújva a kanapéra hajítja azt, maga mögött elszórva
több tízezer dollárt.

Megkönnyebbülő sóhajjal tépi fel a hűtő ajtaját és emel ki
belőle  egy  hidegre  hűtött  sört,  majd  halk  szisszenéssel
felbontva  azt,  nagyokat  kortyol  belőle,  amikor  tekintete  a
telefon üzenetrögzítőjére téved. A piros egyes vadul villódzik
rajta,  csalogatóan hívogatja,  hogy megtudja, ki  kereste őt.
Megnyomva a visszajátszó gombot, egy bársonyos női hang
szólal meg.

- Szia Sam…azért hívlak, mert te nem tetted… - abban a
pillanatban a törlés gombra tenyerelve kikapcsolja a rögzítőt,
majd a kanapé felé oldalog, ahol kezébe véve a távirányítót,
megtorpan egy pillanatra.

Olyan érzés kerülgeti, mintha valaki figyelné, láthatatlan



szempár  követné  minden  egyes  mozdulatát,  aprólékosan
megfigyelve minden cselekedetét, de még inkább, ami benne
zajlik. Gyanakvóan tekint körbe a nappaliban, majd engedve
a  megmagyarázhatatlan  késztetésnek,  sorra  járja  a
helyiségeket,  minden  egyes  ajtót  felnyitva,  minden  zugba
bepillantva,  eredménytelenül.  Bár  ő  maga  sem  tudná
megfogalmazni milyen eredményt is várt volna eme paranoid
gondolattól.

A  sörös  dobozt  a  dohányzóasztalra  helyezi,  majd
lehuppanva  a  kanapéra,  bekapcsolja  a  tévékészüléket.  A
csatornák között váltogatva, a késő esti híradónál állapodik
meg. Először egy vonat szerencsétlenségről számolnak be,
ahol  közel  egy tucat  ember vesztette  életét,  a  helyszínről
közeli  felvételekkel  támasztják  alá  az  elhangzottakat.  Ezt
követően egy ámokfutásról tudósítanak a városi egyetemről,
ahol  az  egyik  tanuló  engedve  a  benne  felgyülemlett
gyűlöletnek,  utat  engedett  a  pokolnak,  végül  magával  is
végzett.

Unott közönnyel szemléli  a beszámolókat,  egyre inkább
elálmosítja a híradások sorozata. Lassan sörös dobozáért nyúl
és egy nagyot kortyol belőle, amikor egy ismerős városnév üti
meg fülét,  mely a hírolvasó száját  hagyta el.  Tekintetét  a
tévére  kapva  látja  kiírva  szülővárosát,  Crowhill  -t.  A
távirányító után kapva nyomogatja hevesen a hangerőgombot,
minél hangosabbra véve a készüléket.

- …tizenöt éve immár, hogy az első gyerek eltűnt Crowhill
-ben, ám az eltelt hosszú idő ellenére a hatóságok nem tudták
felderíteni a gyerekrabló kilétét. Az utolsó áldozatnak, Sally
Morgannek a  tegnapi  napon veszett  nyoma,  utolsó  ismert



tartózkodási helye az otthona volt, ám…

Sam furcsa  ürességet  érez  mellkasában,  feneketlen  űr
tátong  benne,  mely  eddig  ismeretlen  volt  számára,  és  a
délutánihoz közel sem hasonlítható. Talán legutoljára akkor
érzett ilyet, azon a bizonyos napon, hosszú évekkel ezelőtt, a
Fájdalom  napján,  ahogy  ő  nevezi.  Szemeiben  apró
könnycseppek  kezdenek  kövérre  hízni,  mígnem  az  egyik
kibuggyanva csordul végig arcán, és halkan egy nevet suttog
maga elé.

- Sue…

-…félő, hogy a gyerek ugyanarra a sorsa jut, melyre társai:
soha nem kerülnek elő - harsogja tovább a tévékészülék.

Sam a távirányító után kapva, megnyomja a piros gombot,
mire a képernyő elsötétül, ennek ellenére tovább bámul rá
meredten, mintha gondolataiban és érzelmeiben egy messzi,
távoli  vidékre  vándorolt  volna.  Hosszú  percek  elteltével
rászánja  magát,  hogy  a  kanapéról  felemelkedve,  a  háló
helyiségbe menjen át, ahol hangtalanul tolja be maga mögött
az ajtót.

A hang
A lakás az éjszakai lepel néma csendjébe burkolódzott,

melyet az időnként bekapcsoló hűtő tompa búgása szakít meg,
az is mintha a szünetekben félelemmel telve próbálna erőt
meríteni  az  ismételt  újraindulásra.  Olybá  tűnik,  mintha  a
lakáson túl eső világ is megtorpant volna egy éjszaka erejéig,
táplálva azon láthatatlan erőt,  mely türelemmel várakozott
hosszú  éveken  keresztül  egy  adott  pillanatra,  amikor
magához  ragadhatja  az  igazság  erejét.



Sam  az  ágyon  elheverve,  kinyúlt  végtagokkal  alussza
gyötrelmekkel  teli  álmait,  melyek  már  annyira  az  élet
megszokott  elemeként társult  elméjébe.  Időközönként lába
rándul egyet a hirtelen képváltásokon, majd mintha minden
rendben  folytatódna  tovább,  elernyedt  izmokkal  hever,
alávetve  magát  az  örvénylő  sodrásnak,  mígnem  tekintete
felpattan egy hang parancsoló szavára.

„Ébredj nyomorult!” – zendül fel az erőtől duzzadó, mély
hang, mely egy korosabb férfi színezetét adja.

Sam riadtan ül fel az ágyon, ziháló lélegzettel mered a
sötétbe, körbehordozva a pánik uralta zavarodott pillantását,
de a tárgyak körvonalain kívül semmi szokatlant nem észlel.
Légzése lassan csillapodni  kezd,  ahogy a hirtelen ijedtség
okozta  adrenalin  lassan  elcsordogál  ereiben,  és  szétoszlik
szervezetében.  Utolsó  pillantásokat  vetve  az  árnyakra,
visszahajtja  fejét  a  párnára,  ébredését  a  rossz  álomnak
betudva.

„Ébredj  nyomorult!”  –  zendül  fel  ismét,  mire  ezúttal
kipattanva  az  ágyból,  felgyújtja  a  villanyt.  Hátát  a  falnak
vetve  kapkodja  tekintetét  egyik  sarokról  a  másikra,  majd
zavarodottságában  a  szekrényajtót  tépi  fel,  abba  is
bepillantva.

- Ki van ott? – suttogja erőtlenül, elfordulva a szobaajtó
irányába.

„Miért  kérded,  hisz  ismersz.  Bár  oly  rég  találkoztunk,
hogy elfeledhetted létezésem.”

- Hol…hol van?



„Csukd be a szekrény ajtaját.”

Sam  lassan  behajtja  az  ajtót,  mire  az  abba  beépített
tükörrel  találja  szemben magát.

„Itt vagyok.”

Sam remegő kézzel nyúl arcához, melyen végigsimítja a
bőrt,  tekintete  mélyen  a  sajátjába  fúródik,  alaposan
kifürkészve  azt,  de  a  reszkető  félelmet  tükröző  ábrázaton
kívül mást nem lel.

- Biztos megőrültem – csattan fel, majd feltépve a szoba
ajtaját, felkapcsolja a nappali világítását és minden szegletet
átvizslatva kutakodik a hang forrása után, legyen az emberi,
vagy a frissen felmerült  gondolata alapján egy rossz tréfa
része, de mindezt eredménytelenül. Megtorpanva egy ponton
a fürdőre pillant, óvatos léptekkel közeledve nyitja ki ajtaját,
majd húzza el a zuhanyfüggönyt, mely szintén nem rejt maga
mögött  senkit  és  semmit.  A  mosdónak  támaszkodva  nyel
nagyokat a levegőből, majd a csapot megengedve megmossa
arcát. Elzárva a víz forrását, hagyja, hogy a cseppek, bőréről
maguktól  leperegve  follyanak  alá  a  kagylóban,  miközben
igyekszik nyugalmat erőltetve magára, mérlegelni mindazt,
ami körülötte zajlik. Lassan felemelve fejét a tükörbe tekint.

- Mit akarsz tőlem?

„Szóval sikerült megismerned?”

- Inkább hajlok afelé, hogy eszemet vesztettem. Különben
mit társalognék az éjszaka közepén a saját tükörképemmel.

„Nos, talán jobb lenne, ha leülnél.”



Sam sarkon fordulva kilép a fürdőből és a hűtőhöz sétálva,
felbont  egy  doboz  sört,  melynek  kíséretében  a  kanapéra
heveredik.  Apró  kortyokban  szürcsölve  figyel  feszülten  a
hangra,  mely  olyan,  mintha  a  helyiség  minden  szegletét
kitöltené.


