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A  képernyőn  egy  mező  látszott,  a  mezőn  egy  kis  fa  állt.
Tökéletes objektum. Körülbelül olyan magas, mint egy átlagos ikád.
Magasságához képest viszont vékonyka törzse volt, alig egy ujjnyi
vastag, de megedződött a viharok során. Kicsavarni, derékba törni
egy sem tudta.

Szokatlan dolog volt azon a vidéken, a sík mezőn, hogy egy
ilyen facsemete megmaradt és ilyen magasra tudott nőni. Furcsa
véletlen.  Vagy  inkább  kész  csoda?  Egyszerűen  hibátlan  volt,
típusának  tökéletes  képviselője.  Egészséges,  gyönyörű.  Szépen,
lassan növekedett.  Ránézésre  ez  nem látszott,  de  folyamatosan
változtak és szaporodtak aprócska poligonjai. Ez a csemete évek
múlva olyan magas lesz, mint egy emeletes ház. A törzsét pedig



öllel sem lehet majd átérni. Levelek százezrei nőnek majd az ágain.
Fenséges látványt nyújt majd a hatalmas, erős fa a mező kellős
közepén, ha minden rendben megy, és nem jön közbe semmi.

De nem ment minden rendben.

A távolban két fiú alakja tűnt fel. Hangosan röhögtek és ordítva,
artikulálatlanul mondtak néha egy-egy mondatot, ha a vihogástól
szóhoz jutottak.  Soványak voltak,  és  a  textúrájuk meglehetősen
fakó, szürkés. Arcukon fekete kelések húzódtak, az egyikük pedig
egy piásüveget lóbált a kezében. A hajuk koszos volt, de feltűnő
színűre  festett,  és  fazonra  vágott.  Ruhájuk  is  mocskos  volt  és
szakadozott, viszont rikítóan színes.

A  srácok  a  város  felé  igyekeztek,  amelynek  hatalmas,
sötétszürke tornyai a horizonton magasodtak, néhány kilométerrel
távolabb. Már késő délután felé járt az idő, és a hideg évszakban
hamar esteledett. Az ég sötét volt, mintha egy nagy szürke lemezt
borítottak  volna  a  világra,  valami  gigászi  mennyezetként.
Nyomasztó és hideg délután volt. Vastag köd kezdett el felszállni a
talaj felett.

Ahogy  elmentek  a  kis  facsemete  mellett,  az  egyik  fiú
megmarkolta  a  törzsét,  és  azzal  a  lendülettel,  amellyel  haladt,
kitörte. Egy kis ágat leszakított, és elvitte magával.

A fiúk továbbmentek a város felé. Nem is vettek tudomást a kis
fáról.  Ahogy  távolodtak,  egyre  halkabban  hallatszott  vissza  a
vihogásuk. A mező közepén pedig ott maradt a kis fa. Nem fog
megnőni. Nem lesz olyan magas, mint egy emeletes ház. Nem lesz
olyan vastag a törzse, hogy öllel se lehet átérni.

A kis fa elpusztult.
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Virtualion óriási város volt. Kétszázötvenezer ikád lakott benne,
de  így  is  eltörpült  a  sokkalta  gazdagabb,  Bennarion,  vagy  a
szórakozóhelyeiről  híres  Ajfer-Rilnel  mellett.  Virtualion
belvárosában mindenhol legalább kétszintesek voltak az utak, de
akadtak helyek, ahol plusz két földalatti  utcaszintet is húztak a
felszín alá. Ezek a földalatti kerületek természetesen többnyire a
szegényebbek lakóhelyei voltak, és óriási ventilátorok szellőztették
őket. A települést rengeteg függővasút, függőút és felüljáró szelte
át.

Így is  nevezték becenevén,  hogy Virtualion,  a  „függő város”
Voltak  helyek,  ahol  ezek  a  függő  utak  és  felüljárók  valódi
látványosság-számba mentek, de a város nagyobb részén inkább
sivár,  koszos  konstrukciók  voltak,  fészkei  és  melegágyai  a
nyomornak,  bűnözésnek.

Ahogy  fejlődött  a  város,  idővel  szükségessé  vált,  hogy
függőleges irányban terjeszkedjen tovább,  mert  egyre kevesebb
volt  körülötte  a  termőföld,  és  nem bírta  volna ellátni  az  óriási
népességet. Ekkor már tudatosan építettek olyan toronyházakat,
amelyek  vastag  pilléreken,  meg  oszlopokon  nyugodtak,  hogy
később  azoknak  az  oldalán,  tetején,  vagy  a  közöttük  emelt
boltíveken  újabb  sokemeletes  házakat  húzzanak  fel,  egymás
hegyén-hátán,  szédítő  magasságban.

Az  esztétika  nem  volt  szempont  az  építkezéseknél.  A
toronyházak  sivár,  sötétszürke  téglatest  alakú  épületek  voltak,
sok-sok  egyforma ablakkal,  egymás fölött  sorakozó  erkélyekkel.
Gyakran  nagy  gyárakat  is  építettek  ilyen  magasan.  Ezekbe  a
nyersanyagot, és ezekből az elkészült termékeket a függővasutak
szállították. Így tehát a belvárosban nem voltak nagy szabad terek,



és  a  talajszinten  annyira  sötét  volt,  hogy  nappal  is  folyton
működött  a  közvilágítás.

A  régi  városterek,  vásárterek  és  parkok  masszív  falú
csarnokokká  változtak  a  sok  építkezés  során.  Növényeket  csak
függőkertekben,  a  házak  tetején  lehetett  találni.  Az  eredeti
földfelszínen pedig, a szűk utcákon is csupán a vastag oszlopok és
pillérek között lehetett haladni.

A  város  díszes  régi  épületeit,  palotáit  elbontották,  a
fontosabbakat  pedig  a  sokemeletes  szürke  háztornyok  tetején
építették fel újra. Úgymond felköltöztették őket. Ez természetesen
rengeteg  energiát  igényelt,  és  óriási  költségei  voltak,
mindazonáltal  nem volt  kérdés,  hogy meg kell  tenni.  Virtualion
vezetése mindig sokat adott a presztízsre és az imázsra.

A földfelszín volt a város legkoszosabb szintje. A föld alól ide
hozták fel a szemetet, a fenti szintekről pedig minden eldobott és
kiöntött  szenny ide  hullott  alá.  Egyes  helyeken bokáig  lehetett
gázolni benne. A belvárosban csupán a gazdagok negyedei, és a
kormányzati kerületek nem voltak ennyire zsúfoltan beépítve.

A talajszinten, az egyik függővasút lábánál egy kislány álldogált
az  édesanyjával,  kézen fogva.  Az  asszony  egy  mogorva  férfival
társalgott csendesen. A kislányt Lilornak hívták. Jól tudta, hogy ha
anyukája  megáll  az  utcán beszélgetni  valakivel,  akkor  neki  azt
türelmesen ki kell várni, és olyankor illik csöndben maradnia.

Én mondom. Mindet le kellene lőni. Mindet! Egyet se hagyni
meg – mondta a férfi, miközben dühösen hadonászott a kezében
tartott újsággal. A nő visszafogottan csóválta a fejét:

Azért ilyet ne mondjon!

Nincsen itt más megoldás. Nem tudom mi lesz. Most megint
romlott a kavics értéke, de jövő hónaptól bevezetnek két új adót…



Jaj! Ne.

De igen. És a fizetéseket sehol nem emelik.

Csak azt tudnám, mire megy el annyi kavics, amikor a város
meg csupa mocsok, meg szemét, és mindenhol ott vannak azok a
tetves gróterek.

Dögölnének meg azok is mind! Undorító férgek. A múlt héten
megint majdnem halálra vertek valakit – mondta sötéten, közben a
kezével színpadiasan rácsapott az újságra.

Olvastam én is – sóhajtott a nő. – De mit lehetne tenni?

Megölni mindet – mondta kicsit halkabban, de határozottan a
férfi, miközben lopva körbepillantott, hogy hallja-e őket még valaki.

Lilor nem igazán értette, hogy miről beszélgetnek a felnőttek.
Nem is figyelt oda. Nem tűnt érdekesnek. Babáját szorongatta, és
békésen nézelődött. Már egészen besötétedett, de a város fényei
izzó világosbarnára festették a gőzös-füstös eget a házak felett.
Nagy köd volt, és a közvilágítás lámpái széles narancssárga körben
megvilágították  a  levegőben lebegő párafelhőt.  A  házak  szürke
betonfaláról is a narancsszínű fény verődött vissza.

Lilort a szag nem zavarta. Megszokta már. Az utca kihalt volt,
csupán  néhány  hajléktalan  szundikált  békésen  ez  egyik  oszlop
lábánál.  Ahogy  lélegeztek,  párafelhő  szállt  ki  az  orrukon.  Lilor
tovább  pásztázta  a  környéket,  és  benézett  a  fodrászat  ajtaján,
amely előtt álldogáltak. Odabent akkor készült el az egyik kuncsaft
frizurája. Lilornak nem tetszett, de a nő nagyon elégedett volt vele.
A kislány követte a nőt a szemével, ahogy elhagyja a szalont és
akkor az út túloldalán megakadt a szeme egy sovány fiún, aki egy
kis sámlin vacogott egy magasabb, összecsukható szék mellett. A
ruhája foltos volt a cipőtisztító szerektől.

Lilor ismerte ezt a fiút. Minden másnap ezen a helyen dolgozott.



A  járó-kelő  ikádok  cipőit  pucolta,  néhány  kavicsért.  Nagyon
kedvelte is, mert egy nagyon aranyos és kedves fiúnak tartotta.
Egyszerre,  ahogy  meglátta,  kedve  lett  volna  odamenni  hozzá.
Morfondírozott  egy ideig,  hogy megér-e a dolog annyit,  hogy a
beszélgetés  közben  megszólítsa  édesanyját.  Végül  aztán  úgy
döntött,  megéri.

Anya! Anya!

Mondjad, szívem!

Ott van az a fiú! Odamehetek hozzá, hogy megmossa a cipőmet?

Lilor  a  cipőtisztító  fiú  felé  mutatott.  Az  anyukája  aggódva
körülnézett, majd rövid hezitálás után elengedte a kislány kezét, és
így szólt:

Menjél!

Lilor elvigyorodott, és szökdécselve elindult a fiú felé, de szinte
azonnal megtorpant az anyukája szavára.

Lilor!

A kislány megfordult.

És fizetni mivel akarsz neki? – kérdezte az anyukája.

Lilor arca vörös lett,  és szélesen, szégyellősen elvigyorodott,
majd  visszament  az  anyukájához.  A  nő  néhány  másodpercig
keresgélt a táskájában, aztán egy marék kavicsot nyomott a kislány
kezébe. Lilor elvette a köveket, és villámgyorsan odaszökdécselt a
fiúhoz. Egy utolsó nagy szökkenéssel ott termett a srác előtt és
vigyorogva köszönt. A köveket a háta mögé rejtette a markában.

Szia, cipőtisztító fiú.

Szia  –  felelte  a  fiú,  barátságosan  mosolyogva.  –Van  nekem
nevem is. Glivónak hívnak.



Igen. Tudom – legyintett zavartan Lilor. – Mindig elfelejtem.

Glivó azonnal  felismerte a kislányt.  Többször is  beszélgettek
már. Lilor és az édesanyja hetente egyszer elmennek ezen az úton,
és  így  kéthetente  mindig  összefutottak.  Glivó  kérdően nézett  a
kislányra,  aki  annyira  elégedett  volt,  és  olyan  intenzitással
vigyorgott örömében és zavarában, hogy másodpercekig nem is
szólalt meg.

Segíthetek neked? – kérdezte végül Glivó barátságosan.

Igen – vágta rá azonnal a kislány – A cipőmet… Megmosod?

Glivó rápillantott Lilor lábbelijére, amely egy fehér tornacipő
volt,  rózsaszínű  pillangókkal,  szövetből,  ráadásul  makulátlanul
tiszta. Ezzel ő nem tudott kezdeni semmit. Kérdően nézett fel a
cipőről  a  kislány  arcára,  aki  kitartóan  vigyorgott.  Glivó  végül
megadta magát, és engedett neki.

Persze. Nagyon szívesen – mondta mosolyogva, aztán felállt a
sámliról, és a kezével az összecsukható székre mutatott. – Oda ülj
le!

Lilor szót fogadott, és felkászálódott a székre. Glivó közelebb
tette a sámlit, hogy fiatal ügyfele rá tudja tenni a lábait, ő pedig fél
térdre  ereszkedett  vele  szemben.  Elővett  egy  tiszta  kendőt,  és
látványos  mozdulattal  felemelt  egy  tubust  a  nála  levők  közül.
Közben  rettentően  komoly,  szakértői  arcot  tettetett.  Ezt  Lilor
nagyon viccesnek találta, és vidáman bazsajgott rajta. A srác úgy
tett, mintha kenőcsöt nyomna a tubusból a kendőre, aztán szépen
megtörölgette a kendővel a fehér tornacipőket.

Lilor egy darabig figyelte, hogy mit csinál, majd megszólalt:

Még mindig beteg az apukád?

Nem – mosolyodott el keserűen Glivó. – Már nem beteg.



Akkor most már nem kell többet itt, az utcán dolgoznod ugye?

Glivó a vállát vonogatta.

Szeretek itt dolgozni. Nem olyan rossz ez.

Az jó. Nem lenne jó, ha többet nem lennél itt.

Glivó elmosolyodott,  de nem nézett fel a cipőről.  Nagyon jól
esett neki, amit Lilor mondott. Régen hallott ilyesmit. Mostanában
nem  olyan  idők  jártak  a  családjára,  hogy  idő  legyen  az  ilyen
érzelgésre. Még egy kis ideig pöszmögött, azután leejtette a földre
a kendőt, és ünnepélyes hangon bejelentette:

Készen is van.

Köszönöm szépen – felelte illemtudóan a kislány, aztán leugrott
a  székről  a  sámlira,  onnan  pedig  lelépett  a  földre.  Elővette  a
kavicsokat,  és  kis  tenyerén Glivó  felé  nyújtotta  őket.  Glivót  ez
meglepte.

Nem volt ennyire koszos – szólalt meg végül. – Ez sok lesz.

De! Nagyon koszos volt.

Lilor ellentmondást nem tűrő hangon szólt,  és szigorú arcot
vágott  hozzá.  Még  közelebb  nyújtotta  a  markát  Glivó  arcához.
(Eddig sem tartotta távol tőle.) Glivó egy darabig húzgálta a száját,
aztán kinyújtotta a tenyerét, Lilor pedig átöntötte a sajátjából a
köveket az övébe.

Köszönöm.

Szívesen – mondta a kislány mosolyogva, aztán sarkon fordult,
és  visszaszökdécselt  az  anyukájához.  Nagyon  elégedett  volt.
Büszke volt magára, hogy egyedül intézte el a cipő tisztíttatását, és
büszke  volt  magára  azért  is,  mert  három  kicsi  követ  sikerült
megkaparintania magának. Nem volt bűntudata, hiszen Glivó még
azt is sokallta, amit adott neki.  Sosem volt még vagyona. Most



azonban nagyon gazdagnak érezte magát. Nem tudta, mennyit ér
három kavics. Fogalma sem volt, mit vegyen rajtuk. Nem is nagyon
tudott  volna  vásárolni  érte,  hiszen  ahhoz  még  kicsi  volt,  hogy
egyedül  vásárolni  engedjék,  de  ez  most  nem  zavarta.  Közben
megérkezett édesanyjához, aki az egész jelenetet végignézte az út
másik oldaláról.

Lilor  és  az  anyukája  elsétáltak  az  utcán.  Glivó  elmerengve
nézett  utánuk,  aztán amikor már nem látta őket,  észbe kapott.
Leguggolt  és  elkezdte  összeszedni  a  cókmókját.  Miközben
pakolászott,  észrevette,  hogy  egy  gróter  fiú  áll  az  utcán,  vele
szemben, a túloldalon és őt nézi messziről.  Csak egy pillanatra
látta. Ahogy észrevette, azonnal elkapta a tekintetét, és folytatta a
pakolászást.

Egy csapásra valami rettenetesen rossz érzés futott végig rajta.
Beleborzongott. Sok rosszat hallott már a gróterekről, bár ő még
nem akadt össze velük komolyabban, és ennek rettentően örült.

Hallotta például  egyszer a nagybátyjától,  hogy a gróter fiúk
mind  késekkel  és  pisztolyokkal  járkálnak,  egymást  tanítják
verekedni,  mind  keményen  edz,  és  a  gróterek  állítólag  olyan
érzéketlenek,  hogy  semmi  nem  fáj  nekik,  még  az  sem,  ha
megégetik magukat. Ilyenkor az édesanyja rendszerint leállította a
nagybácsit, mondván, hogy ne ijesztgesse a gyereket. A nagybácsi
pedig mindig nagyokat mulatott Glivó rémült arcán, amikor ezeket
a történeteket mesélte.

Ahogy  mindezt  végiggondolta,  utána  nem  jutott  semmi  az
eszébe hosszú másodpercekig. Akkor aztán azon vette észre magát,
hogy csak guggol a cuccai mellett, és nem csinál semmit. A keze
lankadtan  lógott  a  földön,  és  az  egyik  kefét  tartotta.  Akkor
tudatosult benne, hogy fél. Lassan felállt, és megfordult, mintha
azt a másik kefét csak akkor tudná felvenni a földről, ha megkerüli.
Valójában  azért  kerülte  meg,  hogy  lopva  a  cigiző  gróter  felé



pillanthasson, és jobban szemügyre vehesse.

A gróter egy betonpillérnek támaszkodva állt, és felszegett fejjel
cigizett. Sötét foltok voltak a szeme alatt, és rengeteg nyaklánca,
meg karkötője volt. Glivó csak fél szemmel mert ránézni, de azt
meg tudta állapítani, hogy a gróter őrá nem csupán fél szemmel
néz: feltűnően és nyilvánvalóan bámulja.

Akkor  felbukkant  két  másik  fiú  is,  akik  hangosan  röhögve
érkeztek. Ezek is gróterek voltak. Szikár, sovány, betegesen kinéző
kamaszok. Az egyik piásüveget lóbált a kezében, a másiknál pedig
egy  vékonyka  faág  volt,  amivel  menet  közben  a  házak  oldalát
cirógatta.

Csű – köszönt az egyik érkező gróter. – Mi a pálya?

Kuss mán! Barom – torkollta le a másik dühösen.

Mi a fasz bajod van?

Azt nézd!

A cigiző gróter, akit Varebnek hívtak, Glivó felé bökött a fejével.

Mi van vele? – kérdezte az, amelyik az üres üveget tartotta.

Nézz má’ rám, hogy nézek ki, geci!

Az üveges srác végigmérte Varebet, akinek szintén voltak az
arcán fekete kelések, de sokkal nagyobbak, mint a másik két fiúnak.

Hát,  elég  szarul  –  felelte  grimaszolva  az  undortól.  –  Mikor
malhiztál?

Vareb szívott egy utolsó nagyot, majd eldobta a csikket. Kifújta
a füstöt, és megszólalt:

Kurva régen –  majd sejtelmesen hozzátette:  –  Kavó kell.  De
sürgősen.



Miközben beszélt, le sem vette a szemét Glivóról.

Glivó próbálta elterelni a gondolatait, és elhessegetni a félelmet,
de  a  szíve  olyan  gyorsan  kezdett  már  verni,  hogy  szinte  fájt.
Körülnézett, hogy látja-e őt valaki a három gróteren kívül, de az
utca  baljósan kihalt  volt,  és  a  nagy ködtől  nem is  lehetett  túl
messzire látni.

„Na, jól van, szedd össze magad!” – gondolta Glivó és nagyot
sóhajtott. Bedobálta a keféket meg a tubusokat a táskájába, aztán
összecsukta a nagy széket. A táskát felvette a hátára, a széket az
egyik kezébe fogta, a sámlit pedig a másikkal a hóna alá szorította.

Amikor  elindult,  a  sámli  kicsúszott  a  hóna  alól,  és  hangos
koppanással a földre esett. Erre a gróterek Glivó mögött hangos
röhögésben törtek ki. Glivó nem mert odanézni. Gyorsan lehajolt a
sámliért,  és  ahogy  sikerült  neki  megragadni,  úgy  vitte  tovább.
Minél gyorsabban el akart innen menni.
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Glivó nem futott. Nem mert, de olyan gyorsan szedte a lábát,
ahogy csak bírta. A léptei alatt recsegett-ropogott a szemét. Sivár,
szűk sikátorokon ment keresztül, amelyeket beterített a gázlámpák
fényétől  narancssárgára  festett,  sűrű  köd.  Közben  pedig  apró
havaseső szemek kezdtek hullni. Csupán lelakatolt vasajtók néztek
ezekre a sikátorokra, amelyek sűrűn tele voltak firkálva. A rideg
betonfalakon  plakátok  sorakoztak.  Iram  Mortifer  nézett  le
szigorúan  Glivóra  a  plakátokról.  Mortifer  díszegyenruhában
feszített  a  képen.  Minden  jelvényét  büszkén  viselte  a  mellén.
Hatalmas tányérsapka volt a fején, és felirat hirdette a feje felett:



IRAM MORTIFER

Virtualion Radikális Pártjának jelöltje

„A tettek mezejére kell lépnünk!”

Nehéz volt a szék, meg a táska. Glivó úgy érezte, hogy mindjárt
leszakad a keze, vagy eltörik, mert nagyon rosszul fogta meg a
sámlit,  amikor felvette a földről.  Szeretett volna megállni,  hogy
megcserélje  a  cuccait  a  kezében,  de  azt  végképp  nem  mert.
Miközben ment,  mint  egy  gép,  azon gondolkodott,  hogy  merre
vezet ki ebből az átkozott kerületből út valami zsúfolt helyre.

Fölötte végig az utca felső szintje húzódott, és hallotta, hogy
odafenn,  a  felső  szinten  nagy  tömeg  jár-kel.  Szemeivel
kétségbeesetten kutatott egy feljáró, vagy lépcső után, hogy egy
szinttel feljebb tudjon menni, az ikádokkal teli, szépen kivilágított
felsőbb útra, de a környéken egyetlen lépcső, vagy feljáró sem volt.
Minden  megtett  öt  méter  után  hátra  nézett,  hogy  követik-e  a
gróterek.

Körülbelül öt perc loholás után végre megállt. Letette a széket,
meg a sámlit, és hallgatózott. Semmit nem hallott, csak a szokásos
gépzúgást,  amit Virtualionban állandóan hallani lehetett,  meg a
felsőbb szinten járó-kelő  ikádok moraját.  Kezdett  megnyugodni.
Már a szíve se vert annyira,  és levegőt is jobban tudott venni.
Összefonta az ujjait, és átmasszírozta elgémberedett kezét. Azután
felvette a széket, meg a sámlit.

Elindult,  de  alig  tett  meg tíz  métert,  rettenetesen megijedt.
Vihogást és káromkodást hallott maga mögött.  Nem mert hátra
nézni, de tudta, hogy a gróterek jönnek mögötte. Gyorsított, aztán
mégis hátra nézett. Valóban a gróterek jöttek utána, zsebre vágott
kézzel, nyitott szájjal rágózva, és köpködve. Nem úgy néztek ki,
mint akik sietnek, mégis egyre közelebb érezte őket.

Glivó nagyon rosszul volt, most már biztos volt benne, hogy baj



lesz. Nem nagyon tudott gondolkodni, nem fogalmazódtak meg az
agyában a gondolatok, ahhoz túlságosan félt, de érezte, hogy baj
lesz. A gróterek őt követik, méghozzá már régóta, és ha őt követik,
akkor biztos nem akarnak semmi jót. Most már olyan gyorsan ment,
hogy már-már futott.

Akkor hirtelen nagyot dobbant a szíve, mert az egyik sarokban
valaki váratlanul kifordult elé. Glivó olyan gyorsan ment, hogy nem
is bírt lefékezni, és beleütközött a szembe jövő alakba. A harmadik
gróter volt az, Vareb, aki őt figyelte a függővasút alatt. Glivónak a
lélegzete is elakadt, és egy hang sem jött ki a torkán. A gróter
megragadta a karját.

Szevasz öcsi! – mondta a srác vigyorogva.

Glivó egy hirtelen mozdulattal, amelybe minden erejét beleadta,
megpróbálta kitépni magát Vareb markából, de nem sikerült neki.
A gróter a másik kezével  elkapta a nyakát hátulról,  és nagyon
erősen megszorította.

Nanananaanaaa! Héhé, nyugi! … nyugi! – mondta a srác.

Közben megérkezett a másik kettő is. Glivó úgy érezte, hogy
menten eltörik a nyaka.

Nekem nincsen kavicsom. Kérem szépen… - kezdte Glivó, de a
gróter a szavába vágott.

Ha jó kisfiú leszel, akkor nem fog nagyon fájni.

A másik két gróter vigyorogva nézte a jelenetet, amíg Vareb a
fejével  nem  intett  nekik,  hogy  motozzák  meg  Glivót.  Akkor
engedelmeskedtek, és a bokájától a válláig végigtapogatták a fiút,
aki  már akkor sírt  félelmében. Mikor végeztek a kutatással,  az
egyik megszólalt:

Nincs. Nincs sehol.



Keresd tovább! – ordította Vareb.

Hol keressem, baz’meg?!

Glivó ekkor kétségbeesetten ordítani kezdett:

Segítsééé…

Vareb  azonban  tiszta  erőből  pofon  vágta.  Glivó  teljesen
megszédült  az  ütés erejétől.  Érezte,  hogy felhasadt  az ajka,  és
vérzik.

Kussolj el, te kis geci! A kurva anyád – mondta a cigis gróter. A
másik ettől láthatóan megrémült. Őt is meglepte ez az erőszakos
kirohanás.  Intett  a  többieknek,  majd  befordult  egy  szűkebb
sikátorba.

Gyertek  beljebb!  Meglátnak  –  mondta.  A  másik  két  gróter
követte őt, Vareb berángatta magával Glivót is a sikátorba, majd
elkapta a grabancát, és tiszta erőből a betonfalhoz nyomta a hátát.
Egészen közel hajolt Glivó arcához, alig egy arasznyi távolság volt
köztük, majd halkan, de fenyegetően így szólt:

Hol van a kavód, öcsi?

Minden egyes szót fenyegetően kihangsúlyozott. Ahogy beszélt,
a szájából a hideg miatt párafelhő szállt Glivó arcába.

Kérem… nekem nincs… – szipogta a fiú.

Nincs a faszt. Ne hazudj a pofámba! Egész nap figyeltelek.

A piásüveges gróter előrelépett,  és vigyorogva előhúzott egy
kést.  Odanyújtotta  a  kezében  Glivó  arca  elé,  majd  elkezdte
himbálni  a  fiú  arca  előtt.

Nézd csak mi van a bratyómnak! – intett a fejével a kés felé
Vareb. – Ne akard, hogy használjuk! Oké?



Hol van a táskája? – szólalt meg végül a harmadik gróter. – Volt
egy táskája.

Mit tudom én – szólt a késes.

Hol van a táska?! – ordította Glivó arcába Vareb.

Glivó csak hallgatott, és sírt lehajtott fejjel. A cigis gróter várt
néhány másodpercet, majd megszólalt:

Na jó. Add ide azt a szart!

Glivó rémülten kapta fel a fejét. Vareb elengedte a grabancát,
és odalökte a késesnek, a késes pedig átadta a fegyverét Varebnek,
és hátrafogta Glivó kezeit.

Kérem szépen! Ne csinálják ezt velem! – zokogta Glivó. – Ha
nem viszem haza a kavicsot, akkor nagyon kikapok. A testvérem
beteg. Gyógyszerre kell neki! Kérem! Kérem!

Vareb, a cigis gróter Glivó elé lépett a késsel, majd fenyegetően
felemelte.  Glivó  minden  maradék  erejét  megfeszítette,  hogy  ki
tudjon szabadulni az őt fogva tartó gróter karjaiból, de nem volt
elég erős. A cigis felemelte a kést, és egy jó ujjnyi mély vágást
ejtett vele Glivó vállán. A fiú összeszorította a fogait. Nem mert
ordítani.

Hol van az a kibaszott táska?! – ismételte meg a kérdést Vareb.
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A  három  gróter  és  Glivó  kifordultak  egy  sarkon.  Glivót  a
karjánál fogva rángatták magukkal a támadói. Előttük, az egyik
betonpillér tövében egy szemetes konténer állt. Mikor odaértek a



szeméttárolóhoz,  megálltak,  az  egyik  gróter  pedig  lehajolt,  és
benyúlt a konténer alá. A többiek addig idegesen vártak. A kést
Glivó torkának szegezték, akinek erősen vérzett a válla.

A fiú egész testében remegett, görcsösen zihált, az arcán pedig
csillogott a szétkent könnyek nedvessége. Amíg az egyik gróter a
szeméttároló alatt  keresgélt,  a  többi  türelmetlenül  pásztázta az
utcát, nehogy valaki meglássa őket. Akkor már egészen sötét volt.
A havaseső egyre sűrűbben hullott. Kisvártatva feltápászkodott a
földről  az  egyik  gróter,  kezében  diadalmasan  magasra  emelve
Glivó hátizsákját.

Megvan – mondta.

Akkor keresd! – förmedt rá Vareb.

A  gróter  kinyitotta  a  táskát,  és  elkezdett  benne  kotorászni.
Glivó tudta, hogy most már minden veszve. A gróterek izgatottan
figyelték a társukat.

Na?

Hamarosan érkezett a válasz:

Megvan – mondta a gróter, és színpadias, lassú mozdulattal,
bambán  vihogva  kiemelt  a  táskából  egy  szütyőt,  amelyben  kis
kavicsok csörögtek. Felemelte jó magasra. – Megvan, geci! Nem is
kevés. A kurva anyját a kis buzinak.

Nézzél  még  szét  benne!  Hátha  van  még  valami  –  javasolta
bölcsen Vareb. A társa engedelmeskedett, és visszadugta a kezét a
táskába.

Nézem, baz’eg!

Glivó  görcsösen  és  szaggatottan  szuszogott.  Sajgott  a  válla,
meg a szája. Szerette volna a kezét a vállára szorítani, de moccanni
sem mert. Most már csak azt remélte, hogy nem verik meg nagyon



a támadói, és végre, valahára véget ér ez a pokol, aztán hazamehet.

Az édesanyja jutott az eszébe, aki valószínűleg még nem ért
haza  a  munkahelyéről,  mert  megint  túlórát  vállalt.  Az  ő  drága
anyukája… Nagyon kicsi, alacsony és sovány asszony volt. Glivó
még nem múlt el tizenkét éves, de már majdnem olyan magas volt,
mint az anyukája.

Jól esett Glivónak az anyukájára gondolni. Régebben, amíg az
édesapja  élt,  sokat  beszélgettek,  és  anyukája  minden  nap
megölelte. De amióta az asszony megözvegyült, és amióta az öccse
megbetegedett,  az  anyukája  annyit  dolgozott,  hogy  kevesebb
alkalom adódott erre. Glivó arra gondolt, hogy ha ma hazaér, és
elmeséli  otthon,  hogy  mi  történt  vele,  akkor  ma  biztos,  hogy
nagyon  megölelgeti  majd  őt  az  anyukája,  és  tudta,  hogy  neki
nagyon jól fog esni. Tudta azt is, hogy ha hazaér, az anyukája egy
rossz szót sem fog szólni az elveszett kavicsokért. Nem. Inkább
még két  hetet  túlórázik,  hogy  visszakeresse  a  kiesett  bevételt.
Glivó  mégis  nagyon szégyellte  magát.  Örült  neki,  hogy  be  tud
segíteni otthon, és hozzá tudja adni a maga kis részét a családja
vagyonához, és azt bizony meg kell mondani, hogy ezen a napon
nagyon szép kis összeg gyűlt össze. Nem is emlékezett, hogy mikor
keresett ennyit utoljára.

Nézd  már,  mije  van  a  kis  buzinak!  –  vihogott  a  gróter,  és
kiemelt a táskából egy furcsa sapkát. Glivó csak akkor kapta oda a
tekintetét, amikor megszólalt a gróter. Addig a kavicsos szütyőt
nézte gondolkodva.

A gróter a magasba emelte a kis fejfedőt, és hangosan röhögött
a társaival együtt. Glivót elöntötte a düh. Azt a sapkát ő a beteg
kistestvérétől kapta. A saját kezével készítette neki az öccse. Soha
nem vette fel, mert annyira nem sikerült jól, de nagyon szerette.
Most olyannyira, hogy legszívesebben fel is tette volna.

Ebben szokott buziskodni a kis buzi – mondta az egyik gróter,



mire a többiek még hangosabban kacagtak.

Na. Keress tovább! – mondta a cigis. Erre a gróter, amelyik a
táskában kotorászott, eldobta a sapkát, és tovább kutatott. A kis
fejfedő lehullott a földre, a konténer mellé, a szemétbe.

Glivó most már határozottan dühös volt.  Egyre inkább gyűlt
benne  a  harag.  Végignézett  a  vidáman,  érzéketlenül  vihogó
suhancokon, és nem értette, hogy lehet valakiben ennyi gonoszság.
Érezte, hogy gyorsabban ver a szíve, a válla már kevésbé sajgott,
és egyre több erőt érzett az izmaiban.

Pörögjé’ má’ baz’meg! – sürgette társát a Vareb, miközben a
kést  markolászta,  és  Glivó  karját  szorongatta.  Körbenézett
idegesen.

Jó’ vagy má’! – felelt a másik, majd egyszerűen kiöntött mindent
a táskából a földre. Kipotyogtak a kefék, rongyok és a tisztítós
tubusok.

Aááhh! Ez már döfi! – kiáltott fel a harmadik, és lehajolt. Felvett
a földről egy telefont. – Azt a kurva! Tesó! Micsoda cuccaid vannak
neked! Ezt nekünk adod ugye? Ha szépen megkérünk.

Persze, hogy nekünk adja – mondta a gróter, és elengedte Glivó
karját.  Megragadta  a  fiú  fejét,  és  úgy  mozgatta,  mintha  Glivó
jóváhagyóan bólintana, hogy: igen, nekik adja.

Glivó érezte, hogy most jött el a megfelelő pillanat. Egyszerre
elszabadította az összes erőt, amit a dühe a végtagjaiba pumpált,
és  kitépte  magát  Vareb  kezéből.  Gyors,  és  váratlan  volt  a
mozdulata. A gróterek hirtelen fel sem fogták, hogy mi történik.
Nem  számítottak  erre.  Glivó  villámgyorsan  kitépte  a  kavicsos
erszényt a másik gróter kezéből,  és amilyen gyorsan csak bírt,
futásnak eredt  vele.  Talán soha életében nem futott  még ilyen
gyorsan. Jól esett neki a futás, érezte, hogy gyors, érezte, hogy
szabad.



Segítség! – ordította futás közben – Ikádok, segítsen valaki!

A gróterek észbe kaptak.

A  kis  rohadék!  –  kiáltotta  Vareb,  és  társaival  együtt  Glivó
nyomába eredt. Futottak, keresztül a sötét sikátoron, a hatalmas
betonpillérek között.

Glivó nem gondolkodott, csak futott, és ordított. Gyorsnak és
szabadnak  érezte  magát.  Alig  száz  méterre  maga  előtt
megpillantott  egy  lépcsőt,  egy  feljárót,  amely  a  menekülést
jelentette volna a számára. A feljáró a fölöttük húzódó függőútra
vezetett, ahol minden bizonnyal nyüzsögtek az ikádok. Ha eléri a
lépcsőt, akkor megmenekült. Futott hát, tiszta erőből futott.

Akkor egyszer csak érintést érzett a vállán. Megijedt. Az üldözői
utolérték. A következő pillanatban már a földön feküdt. A késes
gróter szinte rávetette magát. Glivó pedig hasra esett, és csúnyán
beverte az állát  a földbe.  Elejtette az erszényt,  és kis kavicsok
szétgurultak a talajon. A gróter felkelt Glivóról. A fiú szinte érezte
a tarkóján a támadója dühös lihegését. Vareb azután a karjánál
fogva a hátára fordította kis áldozatát, és magából kikelve ordított.

Te mi a kibaszott kurva anyádat képzelsz magadról, kis geci?!
Hogy mered elvenni… tőlem… azt,… ami… az… enyém?

A  gróter  az  utolsó  szavainak  azzal  adott  nyomatékot,  hogy
minden egyes szótagnál tiszta erőből belevágta a kést az alatta
fekvő fiú testébe.

Glivó nem értette,  hogy mit  ordít  a gróter.  Csak az iszonyú
fájdalmat érezte. Újra- és újra, hatszor. Ordítani akart fájdalmában,
de nem jött ki hang a torkán. Megtelt a szája vérrel. Az ötödik, meg
a hatodik szúrást már nem érezte olyan erősnek.

És az után már egyáltalán semmit nem érzett. Glivó meghalt.
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Vareb lassan felkelt a földről. A ruhája és a keze véres volt.
Társai  néhány lépéssel  mögötte álltak.  Az egyikük megmozdult,
könnyed léptekkel előre sétált, és szó nélkül elkezdte összeszedni a
földön szétgurult kavicsokat.

Hülye vagy? – szólalt meg a harmadik. – Kinyírtad, te hülye!

A késes gróter nem reagált, csak bosszúsan törölgette a kezéről
a vért. Dühös volt magára, de nem akarta bevallani saját magának,
hogy túllőtt a célon. A másik visszatért az összeszedett kavicsokkal.

Megölted – ismételte nyomatékosan a harmadik gróter.

Ne szóljál be, baz’meg, mert te is így jársz! – mondta neki Vareb,
miközben  fenyegetően  mutogatott  felé  a  véres  késheggyel.  A
harmadik gróter még rémültebb arcot vágott, a késes pedig még
mindig  nagyon  dühös  volt.  Aztán  megszólalt  a  társuk,  amelyik
összeszedte a kavicsokat:

He! Állj már oda mellé! Gecc’! Hadd csináljak má’ egy képet –
mondta,  és  közben előhúzta  a  zsebéből  a  Glivótól  zsákmányolt
mobiltelefont. A késes gróter mindjárt jobb kedvre derült ettől a
javaslattól. „Igen, a kép az nem rossz ötlet” – gondolta. Végül is
nem sokan vannak az ismerősei között, – még a legparább arcok
között  sem  –  olyanok,  akik  elmondhatják  magukról,  hogy
leterítettek egy gorpált. Ez a nap mindenképpen fontos lesz, úgy
vélte kell erről egy emlék.

Na! Csinálj!

Odatérdelt Glivó teste mellé. Egyik kezével Glivóra mutatott, a
másikban pedig felemelte a véres kést. Miközben pózolt, már az
járt a fejében, hogyan fogja majd elmesélni a legdurvább körökben,



hogy micsoda tusát vívott az áldozatával.  A társa elkészítette a
fotót.

Komoly, geci!

Baz’meg! Így gecizzen velünk valaki – mondta a késes gróter,
miközben pózt váltott. A társa a telefonnal bambán vihogott, aztán
fényképezett még kettőt. Kicsit eldöntötte oldalra a telefont, úgy
csinálta meg a képeket. Nagyon elégedett volt a végeredménnyel.

Gróterek  a  királyok!  Rosszfiúk  vagyunk,  geci!  Rosszfiúk,
vagányok. – mondta, és visszanézte az elkészült fotókat a telefonon.

Ti  meg mit  csináltok ott?!  –  hallatszott  egy elképedt  kiáltás
távolabbról. A gróterek a hang irányába kapták a fejüket. Néhány
alak  állt  az  egyik  feljáró  tövében,  és  szörnyülködve  nézték  a
jelenetet.

A  grótereknek  sem kellett  több.  Elrohantak.  Addig  futottak,
amíg a sűrű köd el nem takarta mögöttük a kis cipőtisztító fiú
holttestét.
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Egy asszony, és egy fiatalabb nő futottak keresztül az utcán. Az
asszony  nagyon  feldúltnak  tűnt.  Kisebb  tömeg  gyűlt  össze  a
talaj-szinten,  abban  a  sikátorban,  amelyben  haladtak.  Ikádok
jöttek-mentek a környéken, mind dermedt arccal,  szörnyülködve
suttogtak. A távolból sziréna hangja hallatszott, egyre erősebben.
Messzebb,  körülbelül  egy kőhajításnyira az asszony előtt  volt  a
legsűrűbb a sokadalom. A nő egyenesen arra vette az irányt, és
keresztülvágott közöttük.



Nem tudta,  hogy akarja-e látni  azt,  amit  a tömeg néz.  Nem
tudta. Félt tőle. Valami azt súgta neki, hogy ne nézze meg. Közben
mégis egy leküzdhetetlen erő vitte előre, ő pedig csak ment, szinte
öntudatlanul.  Valami  ősi  erő,  valami  hihetelenül  erős  ösztön
hajtotta, hogy a bénultsága ellenére is törjön előre, mintha erre
lett volna beprogramozva.

Amikor az asszony átverekedte magát a tömegen és meglátta,
hogy mit néznek az ikádok, az volt élete legszörnyűbb pillanata.
Soha az előtt, és soha az után nem érzett olyan borzalmat, mint
ami akkor beléhasított. Úgy érezte, hogy megfagy a vér az ereiben.
Egyszerre elhagyta minden ereje. Minden hang elnémult körülötte,
és rettenetes, bénító hideg áradt szét minden tagjában.

Az ikádok egy fiatal fiú vérbe fagyott holtteste körül álltak. Az ő
kisfiának holtteste körül. Ő pedig nem látott semmit maga körül.
Nem tudott érzékelni semmit, csak azt a gyönge, vézna, halott kis
testet látta maga előtt, amely aznap reggel még tele volt élettel,
mozgott, beszélt hozzá, és ő annyira szerette a hangját hallgatni. A
nő erőtlenül lerogyott a fia teste mellé, és hangosan zokogva borult
rá.

Olyan  kegyetlenül,  kíméletlenül  józanító  volt  a  fájdalom,  a
felismerés, hogy Glivó nem szól hozzá többé, nem mondja neki:
„szeretlek, anya”. Nem fogja többé látni a ragyogó nagy szemeket,
amelyekbe  olyan  jó  volt  belenézni,  amikor  vidáman  csillogtak.
Tudta, felfogta, hogy most van az utolsó alkalma arra, hogy lássa a
fiát, és most van az utolsó alkalma arra, hogy megérintse, hogy
magához ölelje.

De a józan tudat mellett ott volt a megfeszült akarat, a gyötrő
követelés: az asszony élve akarta a fiát! Azt akarta, hogy mozduljon
meg, nyissa ki a szemeit, nyissa ki a száját és beszéljen hozzá.
Akarta, mindennél jobban akarta. Ha ennek az lett volna az ára,
hogy ő haljon meg a fia helyett, még úgy is.



És olyan rettenetes, olyan keserű volt felfogni,  hogy akarata
hiábavaló. Bármennyire erősen akarja is,  nem elég ahhoz, hogy
életre keltse a fiát. Karjaival magához szorította az erőtlen, hideg
kis testet, közben pedig zokogott, és keserves ordításban adta ki
magából a fájdalmat.

Nem! Nem, nem neeem! Kisfiam! Nem!

A körülöttük állók közül némelyek könnyekre fakadtak.

Miért?! Miééért!? Kisfiam! Drága, kicsi Glivóm! Nem lehet. Ez…
nem lehet.

Megérkezett a kör közepére a másik,  fiatalabb nő is,  aki az
édesanyát kísérte. Ő is rettenetesen sírt, és letérdelt az asszony
mellé.

Közben megérkezett a mentőjármű. A szirénákat kikapcsolták, a
megkülönböztető  jelzések  pedig  villódzó  kék  és  piros  fényeket
szórtak a sikátor házainak komor falaira. A mentősök kiszálltak a
kocsiból.  Az asszony nem foglalkozott  velük,  azt  nem fogta fel,
hogy megérkeztek, csak valami rossz érzése támadt. Még jobban
szorította magához a kisfia testét, ezt az utolsó részt, ami maradt
neki belőle. Nem akarta elengedni.

A körülállók beszélgettek:

Mi történt? – kérdezte valaki suttogva, aki éppen akkor ért oda.

Meggyilkolták – válaszolta valaki, elhaló hangon, rémülten.

Ki képes ilyesmire? – kérdezte egy másk szörnyülködve.

Lehet már tudni, hogy ki volt a tettes?

Lehet. Voltak szemtanúk.

A  mentősök  lefejtették  az  édesanya  kezeit  a  halott  fiúról
gyengéden, aztán felfektették a vézna kis testet a hordágyra. Az



asszony összeomolva zokogott a földön.

Pár kavicsért. Szegény fiú. Ki lehet ennyire aljas?

Na, ki? Gróterek. Természetesen.

Közben  megérkezett  három másik  jármű  is.  Nem mentősök
voltak.  Hátul,  a  tömeg  mögött  a  félhomályban  parkoltak  le  a
hatalmas,  zömök  járgányok.  A  motorjuk  nagyon  mély  hangon
bőgött, és méretes, szögletes páncél borította a kasznijukat. Senki
nem vette észre, hogy ott vannak. A három nagy járműből kiszállt
vagy húsz ikád, és lendületes léptekkel elindultak a tumultus felé.

Gróterek.  Aljas  féreg  fajzatok  –  morgott  dühösen  az  egyik
bámészkodó.

Mocskos állatok. Hát ikád az ilyen?

Le  kéne  lőni  az  összeset!  –  mondta  valaki  a  tömegből,
bosszankodva.

És ezt  is  fogjuk tenni  –  szólalt  meg egy hang határozottan,
fennhangon.

A körben álló ikádok mind abba az irányba fordultak, ahonnan a
határozott hang jött. Abból az irányból pedig előlépett egy magas
alak. Az ikádok szinte szétrebbentek körülötte, hogy utat nyissanak
neki.  Hosszú,  díszes  tiszti  kabátot  viselt,  amely  tele  volt
jelvényekkel,  és  aranyozott  zsinórok meg gombok díszítették.  A
férfi fején tányérsapka volt, a kezét pedig nagy, fekete bőrkesztyűk
takarták. A csizmái hangosan kopogtak a földön, amikor előlépett a
tömegből. Egyenruhás, géppuskát szorongató katonák követték őt,
rezzenéstelen arccal.

Iram  Mortifer  volt  ez  a  férfi,  és  úgy  festett,  mintha  csak
valamelyik kiragasztott plakátról ugrott volna le. Hatalmas volt és
félelmetes. Szigorú arccal lépett előre, és minden lépése robusztus
volt. Mikor beért a kör közepére, körülnézett.



A mentősök akkor tették fel a hordágyat a járművükre, Glivó
anyukája pedig még mindig ott zokogott a földre borulva. Kezeit
még mindig úgy tartotta, mintha ott lenne a karjai között kisfia
holtteste. A másik nő mellette térdelt, és ő is sírt.

Mortifer megpróbált vas arcára szörnyülködést, döbbenetet és
fájdalmat erőltetni, de a végeredménye egy ijesztő grimasz lett.
Lassú, színpadias mozdulattal levette a fejéről a sapkát, és egy fél
percig  némán  nézte  az  eseményeket.  Aztán  szembe  fordult  a
körben álló ikádokkal. A mentőkocsi megkülönböztető jelzésének
fényei  hátulról  vetődtek  rá,  és  ebben  a  megvilágításban  még
félelmetesebbnek tűnt  ez  az  alak.

Most volt elég a rémuralmukból – mondta.

A körben állók sokan elképedve néztek. Nem tudták, mire véljék
itt egy ismert politikus megjelenését. Mások viszont már sejtették,
hogy mire fog kimenni a játék, és elszánt fejjel bólogattak. Mortifer
folytatta:

Ikádok!  Mondjátok,  hányadik  eset  volt  ez  már  a  héten?  …
Meddig  tűrjük  még  el,  hogy  a  gróterek  mocska  belepi  az
életünket?!  Meddig  akarjátok  eltűrni,  hogy  a  gróter  férgek
szeméttelepet  és  pöcegödröt  csinálnak  a  városainkból?  Meddig
folytatjuk  még  Rajdver  elbukott  „toleráns”  politikáját?  Meddig
szabad  még  elmenniük,  hogy  végre  merjünk  tenni  ellenük
valamit?!

Miközben beszélt, ikádtól-ikádig járt, és hevesen hadonászott a
kezében tartott tányérsapkával. Akkor a tömegből megszólalt egy
bátortalan hang halkan:

Mit tehetnénk? A gróterek is ikádok.

Mortifer megkereste a tekintetével a hang tulajdonosát, majd
szigorú arccal odalépett elé. A felszólaló még halkabban folytatta:



Csak nem akarjuk lemészárolni őket?

Mortifer megfordult, és Glivó édesanyjára mutatott.

Nézzétek meg ezt az asszonyt! Nézzetek bele a szemébe! És
akkor legyetek „toleránsak.” Neki papoljatok a toleranciáról! Hány
ilyen arcot akartok még látni?! Ha nem teszünk valamit, méghozzá
nagyon gyorsan, akkor bizony fogtok! A gróterekben nincsen alázat,
nincsen  irgalom,  nem érdekli  őket  semmi  és  senki.  Nincsenek
tekintettel  semmilyen  rendre.  A  gróterek  nem  ikádok!  Rajdver
megpróbálta békés módszerrel rendre bírni őket. De csak annyit
ért el vele, hogy még beképzeltebbek és arrogánsabbak lettek.

Egyre többen bólogattak a tömegben elszánt, dühös arccal.

Ikádok! Én, Iram Mortifer, a Radikális Párt főtitkára, én hívlak
harcba benneteket ma este.

Az egyik tiszt, aki Mortiferrel érkezett, hangosan felordított:

Éljen  Mortifer!  Éljen  a  bosszú!  Bosszút  akarunk!  Halál  a
gróterekre!

Az  ikádok  némelyike  visszhangozta  a  kiáltást.  Többségük
bátortalanul, de akadt néhány megemelt hang is a tömegben. Az
egyik ikád megszólalt.

Már elnézést kérek, főtitkár úr! A legnagyobb tisztelettel, de…

Mortifer, és a körben álló ikádok is mind a merész felszólalóra
szegezték a tekintetüket, aki ebben a pillanatban jól meggondolta,
hogy folytassa-e a mondandóját. Végül rövid morfondírozás után
győzött a lelkiismerete, és befejezte a mondatot:

Az erőszak nem lehet megoldás.  Csak nem akar gyilkosokat
csinálni ártatlan civilekből?

Mortifer lassan, méltóságteljesen odalépett az imént megszólaló
ikád  elé,  és  kihúzta  magát  előtte.  Fennhangon  válaszolt,  hogy



mindenki jól hallja.

Amit ezek a civilek ma este tenni fognak! Az HŐSTETT! Hőstett,
amit otthonunk, és családjaink védelmében hajtunk végre. Mi! Ma
este!

A mondat végét már teli torokból harsogta. A tömeg válasza
hangos  tapsvihar  volt,  és  innen-onnan  egy-két  éles  fütyülés  is
hallatszott. Glivó anyukája mellől felkelt a másik nő, a fiatalabb, és
ragyogó szemekkel hallgatta ennek a fennséges férfinek a dörgő
beszédét.  Senki  nem  foglalkozott  már  az  összetört,  zokogó
édesanyával,  a  halott  kisfiúval.  Mikor összegyűltek az ikádok a
sikátorban, mind szörnyülködtek a kegyetlen és brutális erőszak
látványán, most viszont kezdett a szívükben eluralkodni a vérszomj,
bosszúvágy édes érzése.

…És Iram Mortifer azt mondja: Aki nincs velünk, az ellenünk
van! – harsogta a kormányzójelölt.

Erre az összegyűlt ikádok tömege már üdvrivalgásban tört ki.
Hangosan éljeneztek és tapsoltak. Mortifer a beszéde elvégzése
után  elindult  a  kocsija  felé,  tisztjei  és  katonái  kíséretében.  Az
összegyűlt ikádok követték őket.

Kis  idő  múlva  egymás  után  felzúgott  a  három  nagy  kocsi
motorja, és lassan elindultak a sikátorban. A járókelők közül sokan
a  páncélkocsikkal  tartottak,  a  nők  és  néhány  férfi  pedig  haza
indultak. Öt perc sem telt el,  és a sikátorban már nem maradt
senki, csak Glivó anyukája, aki még mindig a földön ült. Már akkor
nem ordított, és nem zokogott, csak ült csöndesen, megadva magát
a fájdalomnak és az ürességnek.
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Mortifer járművei az első nagy kereszteződésnél különváltak, és
a főtitkár úr utasításai  szerint folytatták az útjukat.  Az egyik a
legközelebbi  katonai  laktanyára  indult  fegyverért.  Néhányan az
ikádok közül elkísérték a járművet, amely lassan gurult végig az
utakon, hogy az ikádok lépést tudjanak tartani vele.

A  páncélkocsi  nyomát  súgdolózás,  pletyka  és  felháborodás
kísérte.

Mi folyik itt? – kérdezgették a város polgárai. – Mi ez a csődület?
Hova mennek ezek a katonák?

A talaj-szinten kiraboltak és megöltek egy kisfiút – magyarázták
a kocsi nyomában haladók.

Gróterek tették?

Persze.

Az  ikádok készségesen mesélték  el  az  újabb érdeklődőknek,
hogy  mi  történt  a  kis  cipőtisztító  fiúval,  később  pedig  egyéb
szörnyűségeket is.

Voltak, akik a szörnyű hírek hallatára elszaladtak haza, hogy
elhívják  saját  szomszédjaikat  is,  a  szomszédok pedig  jöttek.  És
jöttek  az  utcai  csavargók,  suhancok,  utcai  árusok,  bevásárló
járókelők,  üzlettulajdonosok.  Némelyeket  a  kíváncsiság  hajtott,
másokat a bosszúvágy. A sokadalom pedig egyre csak duzzadt a
páncélautó nyomában, amíg meg nem érkeztek a laktanyához. Ott
aztán vártak.

A  másik  jármű,  amelyben  maga  Iram  Mortifer  utazott,
egyenesen a Kormánypalota felé vette az irányt. Ez a kocsi nem



várt  ráérősen  kísérő  ikádokra.  Padlógázzal  haladt.  A
Kormánypalotában  már  készen  álltak  a  katonák,  és  Mortifer
támogatói, hogy végrehajtsák a hónapok óta tervezett és gondosan
előkészített puccsot, és ha szükséges, akkor akár erőszak árán is
megszerezzék  a  főtitkárnak  a  kormányzói  széket.  Rajdver,  a
jelenlegi  kormányzó nem számíthatott  túl  sok  jóra.

Mortifer  elégedett  volt.  Hízó  májjal  ült  a  páncélkocsi
anyósülésén. A kis cipőpucoló srác halála nem is jöhetett volna
jobbkor.  Már  csak  épp  ez  az  „utolsó  csepp”  hiányzott  neki  a
pohárba,  hogy  kirobbantson  egy  konfliktust,  és  maga  mellé
állíthassa  a  népakaratot.

Hívják fel nekem a palotát! – rendelkezett a kormányzójelölt. Az
egyik közlegény azonnal a telefonhoz ugrott, és tárcsázott.

Szóljanak előre, hogy sürgősen adjanak ki statáriális rendeletet
a Kormánypalotából, az összes virtualioni médiának, televízióknak,
rádióknak,  hogy mindenhol  függesszék fel  az adásokat,  különös
tekintettel a híradásokra.

A főtitkár úr váratlanul akart lecsapni ellenségeire. Tudta, hogy
ebben  a  városban  lehetetlen  lesz  visszatartani  a  híreket,  de
amennyire csak lehetett, szerette volna lelassítani őket. Minden a
terve  szerint  haladt.  Még  boldogabb  lett,  amikor  telefonon
értesítették,  hogy  már  több  helyen  is  kitörtek  verekedések  és
lincselések a városban.

A  harmadik  kocsi  a  városközpontba  ment,  egyenesen  a
Programozó szentélye felé. Ez is lépésben haladt, hogy jó sokan
verődjenek össze a nyomában. Mire megérkeztek a szentélyhez,
már kétezren követték,  és folyamatosan özönlöttek az ikádok a
szentély előtti térre is. (Illetve tetőteraszra, mert ez a „tér” egy
hatalmas betonház tetején terült el, és függőúton lehetett felmenni
rá.)



A  szentély  egy  monumentális  épület  volt,  bámulatos
gazdagsággal díszítve. Azok közé a régi nagybecsű épületek közé
tartozott, amelyeket építőelemenként bontottak el és költöztettek
fel magasabbra a város terjeszkedése során.

A tér felé néző homlokzatát nyolc óriási,  színes poligonokkal
borított  relief  uralta.  Ezek  a  Programozó  történetének  nyolc
nagyobb  eseményét  ábrázolták.  A  domborműveket  hét  rizalit
választotta el. A középső és a két szélső díszes toronyban végződött,
a többi tetején pedig óriási szobrok álltak. A domborművek között
hét kapun lehetett bemenni a szentélybe. Mind a hét zárva volt. A
középső  kapu  fölött  egy  erkély  nyílt.  A  téren  türelmetlenül
várakozó ikádok szemei  erre  az  erkélyre  szegeződtek.

Hamarosan megérkezett a páncélkocsi. Lehajtott a függőútról a
térre. Az összegyűlt ikádok utat engedtek neki, az pedig lassan
araszolt előre közöttük, amíg el nem ért közvetlenül az épület elé.
Amikor megállt, leugrottak róla a fegyveresek, és az egyik szélső
kapu felé vették az irányt.

Mikor odaértek a kapuhoz, bekopogtak. (illetve helyesebb azt
mondani,  hogy  a  hullahopp  karika-méretű  kopogtatóval
megdöngették a kaput.) Akkor kis idő elteltével az ajtó résnyire
kitárult, és egy katona bement a szentélybe. A többi a tömeg felé
fordult a fegyverrel. Az ikádok most már egyre türelmetlenebbek
voltak.

Tizenöt perc sem telt el, és három ikád lépett ki az erkélyre.
Mindhárom  gazdagon  díszített,  földig  érő  ruhában  volt,  és
rengeteg ékszert viseltek. Lassú, méltóságteljes léptekkel érkeztek
meg a korláthoz. A középső férfi, akin a legcifrább öltözet volt pár
lépéssel előrébb állt, a másik kettő pedig kicsit lemaradva mögötte.
A középső alak felemelte a kezeit,  amire a téren elhallgatott  a
tömeg morajlása. Oriniusz volt az, a szentély főmágusa.

Virtualion ikádjai – kezdte dörgő hangon a középső – íme, eljött



az  igazság  éjszakája!  Egy  új  korszak  veszi  kezdetét
történelmünkben. Néhány órája a Programozó szólt hozzám! Azt
mondta:  Én,  a  Programozó  küldöm  Iram  Mortifert!  És  én
parancsolom nektek,  hogy  sorakozzatok  fel  mögé!  Töltsétek  be
küldetéseteket,  és  küldjétek  el  a  grótereket  mind egy  szálig  a
Programozó színe elé, hogy végső ítéletre mehessenek! A Gróterek
mind  bűnösek!  Keljetek  fel!  És  gyilkoljatok  le  minden  Grótert
Virtualionban!

Oriniusz elhallgatott. A téren a tömeg ismét morajlani kezdett.
Innen-onnan lehetett hallani néhány bátor harci ordítást, agresszív
kiáltásokat.  A  főmágus  újra  felemelte  a  kezét.  A  tömeg  ezt
észrevette,  és  lassan  elnémult.  Oriniusz  ezt  megvárta,  aztán
magából kikelve, szinte extázisban, égre emelt kezekkel üvöltötte
alá az erkélyről:

EZ… A PROGRAMOZÓ AKARATA!!!
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A külvárosban, a gróterek területén belül volt egy hatalmas piac.
Óriási  házak lábánál,  sikátorokban és függőutak alatt  temérdek
bazár  és  utcai  árusok  standjai  sorakoztak  ezerszámra.  Rozsdás
fémasztalokon, földre terített pokrócokon, kopott pavilonok alatt, a
halvány  világítás  fényében  annyiféle  portéka  és  árucikk  volt
kipakolva, hogy az eladók alig látszottak ki mögülük. Nem nagyon
volt  itt  olyan kereskedő,  aki  csak egyféle árucikkel  üzletelt.  Az
olcsó illatszerek, vegyszerek, olaj, mindenféle élelem, és persze a
szemét nehéz szaga keveredett a levegőben.

Már  éjfél  elmúlt,  a  piac  mégsem  ürült  ki  teljesen,  hiszen



ilyenkor, éjszaka indultak be az illegális üzletelések. Drog, fegyver,
lopott  ékszerek,  gyógyszerek,  prostituáltak  és  hamis  okmányok
cseréltek  gazdát  ilyenkor.  Az  éjszakai  vásárlók  pedig  a
legzüllöttebb alakok közül kerültek elő, és emiatt a legjámborabb
és legoptimistább árusoknál is legalább egy puskát feltételezhetett
az, aki tolvajlásra adta volna a fejét. (Azt, hogy az elővigyázatosabb
kofák  miféle  eszközöket  rejtegettek  a  standjuk  alatt  ön-  és
vagyonvédelmi  célból,  azt  bízzuk inkább a  képzelőerőre.)

Rengeteg hajléktalan, nyomorék és koldus lézengett a standok
között.  Innen-onnan  lehetett  néha  egy-egy  hangosabb  kiáltást
hallani. A távolból részeg tivornyázók kurjongatása hallatszott újra-
és újra. Harsány nevetés, ribancok visítása visszhangzott távolról,
szinte szünet nélkül.

Az egyik sorban három sovány fiú botorkált. Az egyik egy lány
társaságában, aki láthatóan nagyon sok malhilarint fogyasztott, és
nem nagyon tudott magáról. A szája nyitva volt, és némi feketén
habzó  nyál  csordogált  belőle.  Vastagon  felvitt  szemfestéke
elkenődött,  a  szembogara  felfordult  a  szemhéja  alá.  Szinte
csüngött a srác nyakán, aki pedig a fenekét markolászta. A három
gróter volt az, akik Glivót megtámadták.

Szokás szerint  hangosan ordítoztak.  Ez a hely még nekik is
durva volt éjszaka, de ezen az estén nagyon-nagyon vagánynak és
legyőzhetetlennek  érezték  magukat.  Ikádot  öltek,  kavicsot
szereztek, és a saját kavicsuk árán vettek maguknak malhilarint. A
késes gróternek az jutott eszébe, hogy ezt akár rendszeresíthetné
is.  Bizony,  rövid  időn  belül  nagy  tekintélyre  tehetne  szert.
Otthagyná az  elcseszett  családját,  és  üzletelhetne  malhilarinnal.

Az  egyikük  kezében  lóbálta  a  kis  szütyőt,  amelyben  még
csörgött  néhány kavics.  Egy lány  jött  velük  szembe.

A’ mán csúnya, geci!



Azt a kúrva…

Nagyon ocsmány, gyahh!

Miért van ilyen a világon, baz’meg?

Nem tudom, baz’meg.

De azért megszopatnád!

Meg geci!  Meg én!  –  mondta az,  amelyiknek a  nyakában a
betépett lány csüngött, aztán köpött egy tisztességeset. A szembe
jövő  lány  hallotta  a  megjegyzéseket.  A  grótereknek  ez  volt  a
szándéka. Hangosan röhögtek.

Na! Álljatok már meg, geci! – ordította Vareb.

Itt jó lesz már! – felelte az, amelyik a lánnyal volt, majd nem is
foglalkozva a többiekkel, a szemközti falhoz hátrált a barátnőjével,
és hangos csámcsogással nyalakodni kezdtek.

Gyere oldalra!

Szedd elő a cuccot, tesó! – szólt Vareb.

Az egyik fiú a zsebéből előhúzott egy kis üvegfiolát. A késes
izgatottan  várta,  hogy  mit  fog  csinálni.  Mielőtt  azonban  a  fiú
lecsavarhatta volna a kis üvegcse tetejét, a késes elvette tőle.

Mi a faszt csinálsz? – kérdezte méltatlanul Varebet a társa.

Én  szereztem  a  kavót,  én  tolom  először  –  jelentette  ki
határozottan  a  másik.

A társa belenyugodott. Vareb lecsavarta a kis fiola cseppentős
kupakját, majd felemelte, és a szájába ejtett vele néhány cseppet a
vörösesbarna  folyadékból,  ami  a  kis  üvegcsében  volt.  A  másik
sóvárogva figyelte. Aztán a késes becsukta a szemét, és megrázta a
fejét. Szinte azonnal megszédült a malhilarintól.



Na – türelmetlenkedett az egyik gróter. – most már add ide!

Kussolsz  geci!  –  mondta Vareb,  aztán kicsorgatott  egy adag
nyálat a szájából a földre.

A késes gróter újabb adag malhilarint szívott fel a cseppentős
kupakba, és megint a szájához emelte.

Ne baszakodj már, baz’meg! – méltatlandodott felháborodva a
másik, és a késes keze után nyúlt, hogy elvegye tőle a fiolát. A
késes viszont sikeresen elkapta a kezét, és hátrált pár lépést, majd
ráförmedt a társára:

Ezt még egyszer megpróbálod, esküszöm, leszúrlak téged is!

A kés az enyém amúgy – jegyezte meg a gróter, aki a falnak
támaszkodva fogdosta a betépett lányt.

Mi ütött beléd, tesó? – kérdezte a másik elképedve. Most, hogy
a Vareb ezt mondta neki, elhitte róla, hogy tényleg képes megtenni.

Kussolsz! – szólt Vareb, aztán újabb adag nyáltól szabadult meg
a száján át.

A késes gróter ismét felemelte a kis cseppentős kupakot, és
újabb adag malhilarint vett be.

Ahhh, ez már kurvára hiányzott – sóhajtott, majd összeszorította
a szemét, és megint megrázta a fejét. Most már kezdte érezni az
első adag hatását.

Mennyi maradt még? – kérdezte a másik a társát, amelyik a
lánnyal volt és a kis erszényre bökött.

Van még mindig vagy hét – felelte bosszúsan az, közben oda
sem figyelt, végig a lányt nézte.

A kis buzi milyen vastag volt, hallod – szólalt meg a késes, majd
átnyújtotta a fiolát az egyik társának. – Kis cipőpucolásért, hallod…



A másik gróter  elvette az üvegcsét  Varebtől,  aki  tántorogva
elindult az egyik közelben levő stand felé.

Azt nézd, geci!

A késes gróter levett egy napszemüveget, és több elhibázott
kísérlet után sikerült neki felpróbálni.

Na milyen?

Kibaszott jól áll neked, tesó!

Add hát ide akkor azt a szart, hadd vegyem meg! – nyújtotta a
kezét a szütyőért. A gróter elengedte a betépett lány derekát, hogy
ki tudja venni az erszényből a köveket, a lány pedig némi tántorgás
után fenékre huppant  a  szemetes földön.  Először  sírni  kezdett,
aztán  görcsös  vihorászásba  váltott  át,  miközben  hanyattdőlt  a
szemétbe. A késes gróter megkapta a kavicsot. Akinél pedig az
erszény volt, nem ment vissza a lányhoz. Nem foglalkozott vele
tovább.

Segíts, már geci! – mondta a késes, és odanyújtotta az erszényt
a társának, mert már nem látott olyan jól, hogy fizetni tudjon. A
társa kelletlenül odasétált mellé, és elvette tőle a szütyőt, majd kis
kövekkel kifizette a napszemüveget.

Képet! Tesó! – mondta a késes.

Nyomom már.

A  társa  előhúzta  a  zsebéből  a  mobiltelefont,  amit  Glivótól
zsákmányoltak.  Miközben  a  gróterek  fényképezkedtek,  a  lány
elkezdett  nyújtózkodni  a  szemétben,  és  egyre  hangosabban
vihogott.  A  késes  gróter  felemelte  a  kést,  és  azzal  is  pózolt.

Abban a pillanatban valami hatalmas csörömpölés hallatszott,
néhány sorral távolabbról. Mintha valami összezúzott volna egy sor
standot pár sarokkal messzebb. Az utcán levők mind, és három



gróter közül kettő, a hang irányába kapták a fejüket. Füleltek.

Vareb már nem foglalkozott ennek a világnak a dolgaival, ő már
valahol máshol andalgott, egy szebb helyen, akárcsak a lány, aki
félig lehunyt szemmel imbolygott a szemétben ülve, és dünnyögött:
a  malhilarin  hatott.  Pár  másodpercig  néma  csend  volt.  A  fiúk
kíváncsian  hallgatóztak.  Csak  a  szemétben  fetrengő  lány  buta
vihogását,  és  a  malhilarintól  beállt  késes  társuk  dünnyögését
lehetett  hallani.

Aztán  újabb  zajok  hallatszottak.  Veszekedés.  Egyre  többen
veszekedtek.  A  visszhang  teljesen  eltorzította  a  hangokat,  nem
lehetett  érteni,  hogy  miről  van  szó.  Aztán  visítozás,  dühös  és
elkeseredett ordítások hallatszottak, végül pedig iszonyúan hangos
puffanások, és mégtöbb ordítás: ezúttal már fájdalmas ordítások is.

Mi a faszom ez?

Lőnek, geci? vagy mi van?! – tanakodtak a fiúk.

A dördüléseket megerősödő visítozás, csörömpölés és ordítás
kísérte.

Szerintem el kéne innen húzni – javasolta az egyik gróter.

Ahogy ezt kimondta, a sarokról menekülő ikádok rohantak be
kiabálva a sikátorba, amelyben a fiúk is álltak. Fejvesztve rohantak.
Elszaladtak  a  fiúk  mellett.  Először  csak  néhányan,  majd  egyre
többen. Tizesével. Akkor már volt közöttük olyan is, aki véres volt.
Az eladó, akitől a napszemüveget vették, egy jókora puskát húzott
elő a pultja alól, és idegesen várakozott.

Tűnjünk el! – javasolta az egyik gróter, majd futásnak eredt. A
másik megpróbálta felsegíteni a késes társukat, aki már nagyon el
volt  szállva.  A  lány  még  mindig  a  szemétben  fetrengett,  és
hangosan röhögött,  ha  valaki  elfutott  előtte  véres  fejjel.

Gyere te hülye! Zúzzunk a picsába! – ordította visszafordulva a



gróter a társának, amikor észrevette, hogy az a késessel bajlódik.

Gyere már!  Vari!  Haver!  Kelj  fel,  mennünk kell  –  mondta a
gróter a késesnek, miközben megpróbálta talpra állítani.

He! Hova olyan gyorsan… ? – dünnyögte bazsalyogva Vareb.

Akkor kiértek a sikátorba a gróter ikádok üldözői  is:  gorpál
ikádok. Katonák és civilek, pisztolyokkal, botokkal és kövekkel. A
támadók  élén  Mortifer  katonái  törtek  előre,  és  náluk  jókora
géppuskák zakatoltak.

Az ordítás most már nem visszhangzott. Beterítette a levegőt, a
dörrenések pedig a sikátorban a gróterek füle mellett süvítettek. A
menekülők némelyike hirtelen abbahagyta a  visítást,  és  hangos
puffanással  terült  el  a  földön,  amikor  eltalálták  a  támadók.  A
napszemüveg árus, és még több eladó is, akik ezen a soron árultak,
előjöttek  a  standjuk  mögül,  és  a  kezükben  puskákkal  tüzet
nyitottak  az  üldöző  gorpálokra.

Siess  már  te  idióta!  Hagyd  ott!  Gyere  már!  –  kiáltozta  a
társának a gróter, majd kérdés nélkül futni kezdett, ahogy csak a
lába bírta. A társa felkapta a földről Glivó kavicsos erszényét, aztán
faképnél hagyta Varebet, a késes srácot a pult mellett, a földön
ücsörögve, és futni kezdett ő is a másik után. Kilőtt puskagolyók
süvítettek  el  a  füleik  mellett.  Rohantak,  ahogy  csak  bírtak.
Halálfélelem töltötte  el  őket.

A  sikátorban  komoly  tűzharc  alakult  ki.  A  standokat  és  az
asztalokat  fedezéknek  használta  a  két  fél.  A  célt  tévesztett
puskagolyók a felhalmozott és kupacba rendezett árucikkek közé
csapódtak,  és  mindenfelé  szálltak  a  szilánkok  meg  a  szétlőtt
portékák darabjai.

A lány még mindig ült a szemétben, és nagyon jól szórakozott.
Felváltva nevetett, és visított a menekülőkkel együtt. Remek kedve
volt, amíg találat nem érte. Akkor egyszerre elnémult a vihogása,



és  élettelenül  elterült  a  szemétben.  A  szájából  még csorgott  a
fekete hab a malhilarintól.

A lövöldözés végül a támadó gorpálok javára fordult,  amikor
egyre többen érkeztek meg közülük a sikátorba. Egy percen belül
az  egész  utca  tele  volt  törmelékkel,  szilánkokkal,  hullákkal  és
vértócsákkal. A gróter eladók nem ilyen harcra fegyverkeztek fel. A
lőszer hamarosan elfogyott, és akit nem lőttek le a standja előtt,
annak menekülnie kellett. Aki azonban hátat fordított a gorpálok
arcvonalának,  az  nem juthatott  messzire.  Menekülés  közben az
összeset  hátbalőtték.  A  sikátor  tele  volt  holttestekkel.  Mikor  a
gróterek  ellentüze  teljesen  megszűnt,  a  gorpálok  előjöttek  a
fedezékként felállított standok mögül, és előreszegezett puskával
előrenyomultak a sikátorban, a piac belseje felé, a többi grótert is
leölni.

Vareb, a késes fiú még mindig ott fetrengett a napszemüveg
árus standja előtt. A tűzharc kicsit magához térítette. Eltalálta egy
golyó  a  vállán,  de  a  malhilarin  miatt  nem érezte  a  fájdalmat.
Halványan  eljutott  a  tudatáig,  hogy  mi  történik,  és  elméjének
minden erejével menekülni akart, de nem volt képes uralni ernyedt
végtagjait. Akkor már tudta, hogy milyen sors vár rá.

Az  előrenyomuló  gorpálok  észrevették,  és  odamentek  hozzá.
Legalább  tizenöten  tolongtak  körülötte.  Csak  homályosan  látta
őket. Ő a földön feküdt, és csak nyöszörögni bírt. Aztán érezte,
hogy valami erősen a testének csapódik, és érezte az erőt, ami egy
arasznyival eltolta a testét a földön, fájdalmat azonban nem érzett,
pedig az egyik gorpál teljes erőből oldalba rúgta. Aztán ugyanezt
érezte újra-  és újra,  minden irányból.  A körülötte álló gorpálok
rugdosták őt.

„Ez egy gróter féreg,  egy undorító senkiházi” –  gondolta az
egyik  gorpál,  miközben  hatalmasat  rúgott  a  földön  heverő  fiú
oldalába. „Ez nem is ikád. Nincs is lelke. Csak egy állat.” Ismét



rúgott.  Dühös  volt.  „Ezt  azért  a  szegény  kis  cipőtisztító  fiúért
kapod, te rohadék!” Rúgott. „Ezt meg az én nagymamámért, akit
kiraboltatok!” Rúgott.  „Ezt meg az összefirkált  garázsajtómért!”
Rúgott. „Ezt meg minden mocsokságért, amit elkövettél a szaros
kis életed során” – gondolta, és rúgott. „Ezt meg a fajtád összes
aljasságáért.” „Ezt meg azért, mert a főnököm felcseszte ma az
agyamat!” – gondolta, és beletaposott Vareb hasába. „Ezt meg csak
úgy.” –gondolta.

Ez a gorpál, aki épp azon volt, hogy egy fiatal kamaszt halálra
rugdosson, ma reggel még nem is sejtette, hogy ez az átlagosnak
induló  nap  így  fog  végződni.  Békés  családapa  volt,  jámbor
foglalkozással, három gyermekkel, takaros kis lakással. És ebben a
pillanatban,  egy  külvárosi  sikátorban  vértől  és  puskaportól
mocskosan éppen ikádot ölt. És gyilkolás közben ádáz csatát vívott
benne a lelkiismerete, valami megfoghatatlan, meghatározhatatlan
erővel  szemben,  amely  a  lábát  mozgatta.  Megrémült.  Felfogta,
hogy ő most öl, életet vesz el, fájdalmat okoz, rombol, pusztít. Majd
megszólalt  benne  ez  a  másik  erő  és  szinte  megsúgta  neki  az
ellenérveket: „Hiszen amit éppen teszek, az hőstett.” – gondolta.
„Kötelesség. Családjaink és otthonunk védelmében tesszük. Hiszen
megmondta Mortifer is, a politikusok is. Megmondta a mágus is,
hogy  ezt  kell  tenni,  ez  a  helyes.  Ez  nem rossz.  Ezt  akarja  a
Programozó is. Ennek a fattyúnak ki kell múlnia, és ha lehet, akkor
kínok között. Ez a fiú ezt megérdemli. Ez egy senki, egy vadállat,
egy haszontalan és gonosz lény, akinek el kell pusztulnia, és meg
kell semmisülnie, hogy ne fenyegesse többé a jókat, a tisztességes,
becsületes civileket, akik mi vagyunk.” Közben pedig élvezte azt,
amit  csinál.  Élvezte,  hogy  minden  dühe  erővé  alakul  a  lába
izmaiban, kiadja magából, és érezte, ahogy ez az erő fájdalommá
alakul a fiú testében, valahányszor egy rúgással átadja neki. És a
lelkiismeret le volt győzve. A gróter fiúnak pedig meg kellett halnia.

Vareb testében a fájdalomszint elérte a malhilarin által húzott
tűréshatárt, és elkezdte érezni a rúgásokat. Rettenetes fájdalmat,



csontjai törését, izmai zúzódását. Sokáig tartott a rugdosás, és a
gorpálok  nem fáradtak  el.  Vareb  csak  egyetlen  dologra  tudott
gondolni:  „legyen már  vége!”  Tudta,  hogy  csak  egyféle  módon
lehet ennek vége, de az akkor már nem érdekelte, mert iszonyúan
szenvedett. Minden porcikája fájt, a feje tetejétől a lábáig. Aztán
végül elmúlt a fájdalom, és elmúlt az érzékelés. Vareb meghalt.

A másik két gróter tovább rohant a menekülők áradatában, de
bármerre  mentek,  elől  minden  irányban  fegyveres  gorpálok  és
katonák sorfalába botlottak,  vagy tűzharcba,  vagy verekedésbe.
Olyankor  kétségbeesetten  fordultak  meg,  hogy  másik  irányt
keressenek, de úgy tűnt, hogy a lincselők teljesen bekerítették őket.
Az utcákon elszabadultak az indulatok.

Ahogy  futottak,  egyszer  csak  egy  test  zuhant  eléjük  nagy
puffanással.  Rémülten  torpantak  meg,  majd  felnéztek.  Valakit
lelöktek  egy  függőútról.  A  fiúk  ijedt  pillantást  vetettek  az
összeroncsolódott testre, aztán gyorsan tovább futottak. Már nem
voltak messze a város peremétől.

Hova a fenébe megyünk? – ordította kétségbeesetten az egyikük.

A dupla alagútba. Azon kimegyünk a városból.

El lesz kerítve. Tuti.

Egy  sarkon  kifordulva  újra  szemközt  találták  magukat  egy
csapatnyi felhergelt gorpállal. Véres küzdelem folyt az utcán. Az
ellenfelek köveket meg téglákat hajigáltak a másikhoz. Közelharc
alakult  ki,  az  ikádok  pedig  puszta  kézzel  ölték  egymást.  Azon
nyomban vissza  is  fordultak,  amikor  az  egyiküket,  akinél  a  kis
kavicsos erszény volt,  hátbalőtték. A pisztolygolyó erejétől a fiú
hasravágódott.  A társa hallotta a puffanást,  és rémülten fordult
hátra.

Segíts! Tesó! Segíts! – nyújtotta a kezét a földön hasaló gróter a
társa  felé,  miközben  alig  lehetett  érteni,  mit  beszél,  a  száján



kibuggyanó vértől.

A fiú nem hezitált,  csupán egy szánakozó pillantást vetett  a
földön heverő haverjára, aztán elfutott.

Hova mész? – ordította utána a másik. – Gyere vissza! Dögölj
meg! Te rohadék! Hallod?! Kurvára dögölj meg!

A földön heverő fiú felkapott egy marék szemetet, és dühösen
az elfutó társa felé szórta, majd lassan kúszni kezdett, de nagyon
fájt neki minden mozdulat. Halálfélelem, sőt, halálbizonyosság lett
úrrá rajta. Valami fedezékbe akart húzódni. Egy menekülő gróter
nő megbotlott benne, és keresztülesett rajta, ő pedig látta, hogy
egy pisztollyal felfegyverkezett gorpál tart felé. Akkor felemelte a
kezét, és kétségbeesetten könnyezve ordított a gorpálnak:

Kérem! Kérem szépen! Még fiatal vagyok! Kérem!

A gorpál azonban felemelte a pisztolyát, és lelőtte. A holttest
mellett  ott  hevertek  a  földön  szétszórva  a  maradék  kavicsok,
amiket  Glivótól  loptak.  Véresek voltak.

A zűrzavar tovább folytatódott, lassan már hajnalodni kezdett. A
gorpálok csapatai  bejárták a  piacot,  és  teljesen feldúlták azt  a
kerületet. Berontottak a házakba, felforgatták őket. Kicibálták a
lakóikat  az  utcára,  vagy  odabent  mészároltak  le  mindenkit
családjuk  szeme láttára.  Sok ablakból  lángok csaptak  elő.

A  város  több  másik  pontján  is  kialakultak  összetűzések,
verekedések,  lövöldözések,  gyújtogatások,  de  a  legnagyobb
felfordulás  a  piacon  volt.  Az  agresszív  ordításokat  és
pisztolyropogást  lassan  elkezdte  felváltani  a  zokogás  és  a  tűz
pattogása.

Azon az éjszakán nagyon sok gróter és gorpál meghalt.
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Egy  sötét,  befüggönyözött  nappaliszobában  egy  asszony
álldogált az ablak előtt. Kezével finoman félrehúzta a függönyt, úgy
lesett ki az ablakon. Másik kezében összegyűrt zsebkendőket és
mobiltelefont  szorongatott.  A  keze  remegett,  az  arca  pedig
eltorzult  az  aggodalomtól.

A nappali falát villódzó fénnyel szórta tele egy tévékészülék,
amely semmilyen adást nem fogott, csak halkan sistergett. A nő
kitartóan állt az ablak mellett, és le sem vette a szemét az utcáról.
Komor  emeletes  házak  álltak  az  utca  két  oldalán,  az  épületek
között pedig néha lehetett látni eszeveszetten rohanó ikádokat, és
olykor egy-egy távoli robbanás hangját is hallani lehetett. A házak
mögött lobogó sárga fények csaptak fel. Minden bizonnyal lángok –
gondolta a nő, és mindannyiszor összerezzent, ha a házuk előtt
elsüvített egy kocsi.

Már nagyon régen elment – mondta búskomoran egy idős ikád,
aki a tévé előtt ücsörgött, és kedvtelenül váltogatta a csatornákat.

Még csak egy órája – felelt neki a nő az ablak mellől.

Mégis csak utána kellene járni, hogy mi folyik itt. Nem jó, hogy
nem tudunk semmit.

Mi a baj anya? – hallatszott egy kislány álmos hangja.

A nő elengedte a függönyt, és a hang irányába fordította a fejét.
Egy  pizsamás  kislány  álldogált  az  ajtóban  mezítláb,  mögötte
néhány lépésre a bátyja. Olyan három és öt évesek lehettek. A nő
arcára rémület és aggodalom ült ki. Nem mozdult a függöny mellől,
mintha  odaszögezték  volna  a  lábait  a  padlóhoz.  Mereven  és
meglepetten nézett  a  kislányra,  aztán bátortalanul  megszólalt:



Nincsen semmi baj kicsim. Menjél vissza aludni!

A kislány azonban nem mozdult. A bátyja szólalt meg.

Még nincs itthon apa?

A nő és az idős férfi egymásra néztek, aztán a nő felelt:

Dolga van.  Elment.  Nemsokára visszajön.  De késő van már,
feküdjetek le nyugodtan!

Valami baj van. Látom rajtatok – jelentette ki aztán a kisfiú,
tekintetét kérdően járatta a nagyapja és az édesanyja között.

Miért nincsen tévé? – kérdezte a kislány a vészjóslóan vibráló
készülékre nézve.

Mert ilyenkor már aludni kell – mondta a nő, majd otthagyta az
ablakot,  és  elindult  az  ajtó  felé  a  gyermekeihez.  Megpróbált
nyugodt mosolyt erőltetni az arcára, aztán leguggolt a kislány előtt,
és megcirógatta az arcát.

Nem tudunk – szólalt meg Obsztin, a kisfiú. – Lövöldöznek és
visítoznak.

Az  édesanya  felhagyott  a  próbálkozással,  hogy  nyugodt,
szeretetteljes arcot erőltessen fel, és ijedten meresztette tekintetét
a fiára. Akkor érezte, hogy könnyek futnak a szemébe. Gyorsan
felállt,  és elfordította a fejét a gyermekeitől.  Nem akarta,  hogy
azok elérzékenyülni lássák őt. Az idős férfire nézett, akit Szobrinak
hívtak.

Apa. Kérlek! – szólalt meg, aztán visszament az ablakhoz, és
elhúzta a függönyt. Tovább bámulta az utcát.

Az idős ikád bólintott, és lassan felkelt a kanapéról, amelyen
eddig ücsörgött. Sóhajtott egy nagyot, aztán letette a távkapcsolót.

Na. Gyertek szépen! – mondta, majd kézen fogta a gyermekeket



és elsétáltak.
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Visszhangzó nyikorgással kitárult a pince nehéz, rozsdás, vas
ajtaja,  és  fény  szűrödött  be  a  koromfekete  sötétségbe.  Obsztin
sétált  be  először  az  ajtón,  ő  már  bátor  nagyfiú  volt,  öt  éves.
Felkapcsolta a villanyt. A kis izzó halvány fénye alig töltötte be a
pincét. Obsztin nyomában érkezett a kishúga, Iudícia, akit kézen
fogva kísért a nagyapjuk, az ősz hajú Szobri.

A pince tele volt mindenféle kacattal. Régi, letakart bútorokkal,
ládákkal, szerszámokkal, meg mindenféle holmival, amit csak egy
átlagos  családi  pince  rejthet  magában.  A  falak  szürke
terméskövekből épültek, a mennyezet pedig nagyon alacsony volt.
Szobri csak legörnyedve tudott haladni benne. A pince közepén állt
egy ágy, megvetve. A két gyermek és az öreg ikád odasétáltak az
ágyhoz.

Próbáljatok  meg  pihenni  egy  kicsit!  –  mondta  Szobri,  és
lecsüccsent az ágy végére. A gyerekek bebújtak a takaró alá, a
nagyapjuk pedig gondosan megigazította a paplant.

Nem vagyok már dedós, nagyapó. Baj van. Ugye? – kérdezte
Obsztin.

Éppen azért, mert nem vagy már dedós. Ne ijeszd meg Iudiciát!
Idelenn biztonságban vagytok – felete szelíden az öreg.

Mert  a  Programozó  vigyáz  ránk.  Ugye,  nagyapó  –  kérdezte
Iudícia.

Igen tündérkém. Így van.



Ő csinálta a programot, és ő mindent lát. És mindent meg tud
csinálni, amit csak akar.

Szobri lassan bólogatott.

Pontosan így van. És szeret minket. Nagyon szeret minket.

De  aki  rossz,  azt  nem szereti.  Azt  megbünteti  –  folytatta  a
kislány.

Obsztin figyelte a beszélgetést, aztán a fejét rázva megszólalt:

Ez ökörség – jelentette ki kurtán.

Hogy mondhatsz ilyet? – kérdezte kedvesen a nagyapja.

Ez hülyeség. A program magától lett.

Iudiciának  nagyon  rosszul  esett  ez  a  kiábrándítóan  nyers
kijelentés.  A  bátyja  téved.  Ijedten  fordult  megerősítésért  a
nagyapjához:

Nem is. A Programozó csinálta. Ugye nagyapó, a Programozó
csinálta?

Természetesen –  felelte  Szobri.  –  Ki  hallott  már olyat,  hogy
valami magától legyen. A vacsora, vagy a házimunka talán elkészül
magától?

Obsztin nem akart erről a kérdésről vitába bocsátkozni öreg
nagyapjával,  meg a  kicsi  testvérével.  Csak annyit  jegyzett  meg
ehhez:

Anya pedig egyébként sem szereti, hogyha ilyesmikről mesélsz
nekünk.

Rövid csend következett. A gyerekek és a nagyapjuk füleltek.
Odafenntről,  a  házból  tompa  zajokat  lehetett  hallani.  Valami
ajtócsapódás,  lépések.



Úgy  hallom,  megjött  apa  –  mondta  örömmel  Obsztin,  de  a
nagyapja riadtan csendre intette.

Tovább hallgatóztak. Lépések dobogását lehetett hallani, de ez
több  ikádtól  jött.  Majd  csörömpölés,  és  édesanyjuk  sikolya
hallatszott le a pincébe. Férfiak agresszív kiáltozása szűrődött le.
Szobri arca fájdalmasan eltorzult, és gépies mozdulattal felkelt az
ágyról.  El  akart  indulni,  fel  a  gyermekéhez.  Nem  hagyhatta
egyedül egyetlen leányát ilyenkor. Iudícia szipogni kezdett, Obsztin
pedig hirtelen felugrott, és belecsimpaszkodott a nagyapja karjába.
Elfolytott hangon könyörgött.


