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Minden jog fenntartva!

„Kedves  diákok,  szülők,  nagyszülők,
rokonok,  és  barátok!  Újra  elérkezett  az  év
vége, amit bizonyára sokan annyira vártatok,
és ezzel újabb lépést tettetek meg a felnőtté
válás  rögös talaján!  Ám még ezen örömteli
esemény sem képes beárnyékolni a tragédiát,
a  tragédiát,  ami  az  év  során  iskolánkban
történt!

Nem lehet megfelelő szavakat találni erre
a borzalmas eseménysorozatra, ami egyenes
úton  vezetett  számtalan,  ártatlan  élet
gyertyalángként  való  kioltásához,  és  ha
megpróbálunk számot vetni, vagy rájönni, mi
lehetett  az  oka,  akkor  sem  tudjuk  józanul
szemlélni  ezt  a  veszteséget!

Talán  nem  túlzok,  ha  azt  mondom,
iskolánk,  a  Jókai  Mór  Szakközépiskola
sohasem fogja kiheverni ezt a csapást, és évek,
sőt évtizedek múltán is eleven marad a seb,
ami  képtelen  begyógyulni,  bármilyen
gondosan is ápoljuk! És,  bár sokan vannak,
akik szeretnék elfelejteni az átélt borzalmakat,
én mégis arra kérlek benneteket, ne tegyétek!
Ne  hunyjatok  szemet  az  áldozatok  felett,
amiket  barátaitok,  testvéreitek  hoztak!  Ne



hunyjatok szemet a szülők könnyei láttán, és
ha  segítségre  szorultok,  jusson  eszetekbe:
kérni könnyebb a bajban, mint vigasztalni a
gyászban![…]”

Részlet Pétrefalvy Imre Igazgató Úr ünnepi beszédéből a
2011-12-es évfolyam ballagó ünnepségén.

Prológus

- Leszarom őket! – mormolta Ádám, miközben a kerítés
felé tartott. A barátai mind olyan kisstílűek, csak az a menő,
ha fent ülnek a faházban és pornó magazinokat nézegetnek,
vagy cigiznek. Neki ez már unalmas volt,  és akárhányszor
közölte velük, mindig lefújolták, ezért most megmutatja nekik!

Megérkezett  a  drótkerítéshez,  ami  elválasztotta  a  régi,
elhagyatott vasútállomást a civilizációtól, és megállt előtte. A
drót résein újra szemügyre vette a deszkatákolmányt, közben
böködésként  érzékelte  a  hátát  figyelő  tekinteteket.  Egy
pillanatra mintha alább hagyott volna a bátorsága, de már
nem fordulhatott vissza.

Az gyávaság lenne, és Ő nem gyáva!
Sóhajtott, majd belekapaszkodott a kerítésbe, és mászni

kezdett.  Mikor  a  túloldalon a  földre  ugrott,  valahogy úgy
érezte, más világba került, és most döbbent rá, mennyivel
egyszerűbb volt egy méterrel hátrébb bámulni át a dróton,
mint az állatkertben.

Lassan elindult az épület felé, és azért sem nézett vissza,
hiszen  előbb  hagyná,  hogy  elüsse  egy  kocsi,  minthogy
gyengeséget  mutasson!  Néhány  méterre  a  háztól  megállt,



hogy felvegyen egy kavicsot. Célba vette a kevés ép ablak
egyikét,  aztán útjára  engedte  a  követ,  ami  akadálytalanul
haladt  át  a  koszos  ablakon,  darabokra  törve  azt.  A
csörömpölés nem volt akkora, mint amekkorára számított, és
néhány  pillanatig  a  diadal  feledtette  Ádámmal  a  korábbi
kényelmetlenséget.  Bátorsága  hirtelen  megnövekedett,
amitől  közelebb  sétálni,  sőt  akár  bemenni  szinte
gyerekjátéknak  tűnt.

Elindult, megkerült egy kiszáradt fatuskót, és a tornácra
vezető lépcső alsó fokára lépve megdermedt.

Mintha mozgást  látott  volna szeme sarkából.  Orrlyukai
kitágultak,  és  egyszeriben  sokkal  tisztábban  érezte  a
levegőben terjengő szagokat, a száraz füvet, a korhadt fát, a
port, sőt valamilyen más, csípősen savanykás szagot is, ami
az otthoni kerti vécére emlékeztette.

Most vette igazán fontolóra, hogy vissza kellene fordulnia.
Lelépett  a  lépcső  al járól ,  de  a  nyikorgás  újra
megdermesztette.

Az ajtó olyan ütemben nyílt ki, mint egy lassított felvétel,
és kilépett rajta valaki.

Ádám lábait odaszögezte az ijedtség. A kilépő fiú koszos,
szakadt rongyaiból hasonló savanykás szag áradt - még ilyen
távolságból  is  érezte  -,  arcát  mocsok,  és  piszkos  szakáll
tarkította,  de  nem sokkal  tűnt  idősebbnek  Ádámtól,  mert
szemei ránctalanul fürkészték a jövevényt.

- Mivan, he? – kérdezte durván. – Aggyá csak egy kis pízt!
Ádám még elszaladhatott volna, de nem mozdult. Olyan

gondolatok  rohantak  egymás  után  agyában,  hogy  úgyis



elkapna, vagy megdob egy kaviccsal,  miért nem mozdul a
lábam, miért nem rohanok neki, és rúgom tökön, de a csöves
következő mozdulata mindent kisöpört, csupán egyet hagyott,
a  meztelen  félelemét.  Villámgyorsan  előre  ugrott,  és
megragadta  Ádám  karját.

-  Na  mi  a  faszt  nízel?  Mondom aggyá  pízt!  –  Szabad
kezével behúzott a fiúnak, és rángatni kezdte az ajtó felé.

Ádám sírni kezdett. Nem is annyira a fájdalomtól, vagy a
vérző orrától,  mint inkább a tehetetlenségtől,  és könyörgő
hangon kezdett beszélni: - Hagyj már békén! Engedj el, nincs
nálam semmi! Várj!

- A kurva anyáddal szórakozzá! – bömbölte a csöves és
újra  megütötte,  aztán  zsebébe  nyúlt  és  elővett  valamit.
Kattintott egyet, amitől egy keskeny, de hegyes dolog csillant
meg a fényben. A kés olyan kopott volt a sok használattól,
hogy alig volt  szélesebb a pengéje egy csavarhúzónál,  ám
olyan hegyesnek tűnt, mint egy injekciós tű. A támadó rázni
kezdte a kést, és idegesebben ordított: - Te kis rohadt geci!
Aggyá pízt, mer kinyírlák!

Ádám  most  már  zokogott,  és  észre  sem  vette,  hogy
bevizelt.

- Adok, adok, ne bánts! – sikoltotta, ám ekkor a csöves
meglendítette a kést, és ágyékon döfte Ádámot. Majd kihúzta,
és  újra  döfött,  és  újra  és  újra,  közben  kiabált:  -  Te  kis
fasszopó, kinyírlák!

Az  első  szúrást  kellemetlen  bizsergésként  érezte,  és
tudata kezdett tompulni, ezért a többit már nem is érezte,
csak látta, hogyan lendül hátra, majd újra előre a kéz. Még



azt is látta, ahogy arca a deszkához közelít és furcsa mód
olyan volt, mintha szépen lefektették volna. Értelme utolsó
szikrájában benne volt a pánik magja most mi lesz, most mi
lesz kérdésekkel, aztán sötét lett.

Elvesztette az eszméletét.
--Mikor magához tért, valami ragacsosat érzett az arcán.

Kinyitotta a szemét, és még mindig úgy sütött a nap a távoli
mezőkre,  mint  korábban.  Ahogy  mozgatta  szemeit,  véres
vonalakat  látott  a  deszkán,  bár  már  nem tűntek  frissnek.
Kicsit tompának érezte ágyékát, de még most sem fájt, és
valamiért  arra  gondolt,  hogy  a  srác  még  bent  lehet  az
épületben.

Biztos arra vár, hogy felébredjek, aztán kijön, és megint
megver. De miért nincs itt senki, hogy segítsen?

Jocóék  már  biztos  elmentek  szólni  valakinek,  úgyhogy
még nem olyan régóta feküdhet itt, ha még senki nem ért
vissza.

Hirtelen fárasztónak találta nyitva tartani szemét, ezért
becsukta.

Mindjárt itt vannak!
Ágyéka egyre jobban zsibbadt.

Hál’ Istennek, végre iskola
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Vivien  leemelte  magáról  Feri  kezét,  felkászálódott  az
ágyból, és öltözni kezdett. A nagydarab fiú feléje fordult, és



fájdalmas arccal nézte, hogyan veszi fel bugyiját, melltartóját,
majd szép sorban a többi holmit.

Az utóbbi fél órában Vivi minden félelme igazolást nyert.
Már nem szereti Ferit, és ezt mindketten tudták.
Az utolsó esély, amit a fiúnak adott, olyan gyorsan ment el,

mint Feri, és ettől valahogy szomorúnak tűnt.
- Ne haragudj!
-  Nem  haragszom!  –  hangja  élesebben  csengett,  mint

szerette volna, és látta a fiú arcán, hogy közel áll a síráshoz.
Ezt végképp nem akarta.
-  Figyelj,  Feri!  Nem  történt  semmi,  de  kérlek,  ne

kényszeríts  sajnálatra!
Miután felvette az utolsó ruhadarabot, az asztalhoz sétált,

és gyorsan dobálni kezdte táskájába a kivett dolgokat, közben
keze remegni kezdett.

Na, ez király!
Mindig  remegni  kezdett,  ha  ideges  volt,  és  most

semmiképpen  sem  akart  idegesnek  látszani.
Feri  közben kikászálódott  az ágyból,  -  hátát mutatva a

lánynak – és ő is öltözni kezdett. Halkan szipogott, amiről Vivi
megpróbált nem tudomást venni.

- Szeretlek, Viv! – tört ki váratlanul a mély hangú torokból,
közben  megfordult.  Arcáról  fájdalom,  és  kétségbeesés
sugárzott,  de  a  lányt  ez  már  nem érintette  meg.  Valahol
mélyen kissé sajgott belül, ám furcsa mód az ő - a félig már
férfi  Ferenc  -  gyengeségéből  erőt  merített,  és  keze



abbahagyta  a  remegést.
- Feri, én már nem érzem azt, amit korábban. – szünetet

tartott, figyelte a reakciót, ám olyan volt, mintha a srác fel
sem fogta volna a hallottakat, ezért folytatta. - Én már csak
barátként  érzek  irántad.  Az  előbb  nem  veled  volt  a  baj,
hanem velem, és nekem kellene bocsánatot kérnem tőled!
Kérlek,  hagyjuk  abba!  –  látta,  hogy  utolsó  szavai  teljes
értelmükben célba érnek,  és  szinte megsemmisítik  az  ágy
túloldalán álló alakot. Ferenc elfordult, leült az ágyra.

Vivien tett egy tétova lépést felé, valamit mondani akart,
de  mindent  olyan  értelmetlennek  érzett,  hogy  inkább
mégsem szólt semmit. Felkapta táskáját, és kiment. Míg a
cipőjével babrált, valamiért azt várta, hogy Feri utána rohan,
és kérleli, ne menjen el, ám a fiú nem jelent meg, így a lány
kilépett  az ajtón.  Azt hitte szomorú lesz,  de az első,  amit
érzett a megkönnyebbülés volt. Már régen ezt kellett volna
tennie!

Lassan  elindult  haza,  és  azon  gondolkodott,  felhívja-e
Mónit.  Végül  elővette a telefonját,  és  tárcsázott.

- Szia! Na, mi a helyzet? – Móni hangja vidám volt.
- Szakítottunk. – újabb meglepetésére semmit sem érzett a

szótól.
- Óóó! - ujjongott Móni - Hogy fogadta?
- Hát… nem balhézott, meg semmi ilyesmi. Sírt.
- Sírt? És te sírtál?
Közben  megérkezett  a  busz,  így  Vivien  nem  válaszolt

azonnal.  Felszállt,  és azon gondolkodott,  vajon közel állt-e



bármikor a síráshoz.
-  Én nem.  Tudod mi  a  furcsa?  Megkönnyebbültem,  de

komolyan mondom! Nagyon szemét vagyok?
- Az igen, miért lennél szemét? Most miért lennél még

vele, ha már nem szereted? - a lány hangja megakadt egy
pillanatra. - Vagy még szereted?

-  Nem –  sóhajtotta  Vivi.  Ezután  még beszélgettek  pár
percet, míg meg nem érkezett a busszal a megállóba. Leszállt,
és elindult haza. Mikor belépett az ajtón sötétség fogadta, és
ez nem tetszett neki.

- Hahó, apu?
- Itt vagyok a szobában.
- Mi ez a nagy sötétség?
-  Á,  spórolok  a  villannyal.  –  a  gúnyos  kacajtól  háta

libabőrös lett. Nem szerette, mikor apja így beszélt, mert ez
nála mindig a mélypontot jelentette.

- Mi a baj, apu?
- Ma megkaptam az értesítő levelet. – kezdte lassan a férfi.

–  Harminc  nap  múlva  kiraknak  az  utcára,  ha  csak  nem
fizetem be a tartozást.

Vivinek most már az egész teste lúdbőrözött. Leült egy
székre, és arra a foltra meredt, ahol apját sejtette.

- Nem lehet valami haladékot kérni? – kérdezte.
- A haladék határideje járt le… de nincs semmi baj, holnap

majd veszek egy lottót, és minden király lesz.



-  Aj,  apu…  -  A  lány  sóhajtott.  –  Akkor  bízzunk  a
szelvényben! A hatost mindenképpen jelöld meg! – Felállt,
odament  a  folthoz,  és  tapogatózva  megölelte.  A  férfi
visszaölelt,  majd  megpuszilta  a  lány  arcát.

- Szakítottam Ferivel!
-  Hogyhogy?  –  apja  hangja  meglepetten  csengett,  és

Viviben  újra  feltámadt  a  hiány  anyja  után,  aztán  egyből
bűntudata lett.  Nem az apja tehet  róla,  hogy nem érti  meg.

- Hát… - kezdte – elmúlt a szerelem.
- Az nem valami jó! – szólalt meg a férfi egykedvűen.
Vivien vállat vont. Nem is nagyon várt többet tőle, főleg

azok után, hogy megjött az a rohadt felszólító levél.  Csak
most  futott  át  az agyán,  hogy ez a kis  szakítás mennyire
jelentéktelen a levélhez képest. Hova fog apja menni? Vagy
egyáltalán  mit  fog  csinálni?  Szerette  volna  hangosan  is
megkérdezni  tőle,  de valamiért  mégsem tette.

Egy  darabig  figyelte  az  emberalakot  a  sötétben,  aztán
megfordult, és kiment a szobából.

- Van egy kis szalámi a hűtőben, meg vettem ma kenyeret
– kiáltotta utána a férfi. Csodás, gondolta Vivi.

-  Köszi,  de ettem délután egy perecet,  és nem nagyon
vagyok éhes! – kiáltotta vissza. Bement a szobájába, leült az
ágyra, és elővette a telefonját. Kikereste anyja számát, keze
már a zöld telefonon volt, amikor benyitott apja.

- Kérlek, ne mondd el anyádnak! Még ne! - habozott. -
Kitalálok  valamit!  –  a  lány  még  magán  érezte  néhány
pillanatig  a  súlyos  tekintetet,  aztán  csukódott  az  ajtó,  és



ismét egyedül maradt a szobában.
Néhány  pillanatig  a  zöld  gombot  simogatta  telefonján,

aztán megnyomta. Három csengetés után felvették: -  Szia,
Vivi!

- Szia, anyu! Képzeld, szakítottunk Ferivel!
-  Éppen ideje  volt!  Mióta  szenvedtél  itt  már?!  –  anyja

egyből tudta, mit érez. Vivien kissé megnyugodott, és mesélni
kezdte a részleteket. Mikor végzett, anyja kezdett csacsogni,
hogy milyen jól kijönnek A Péterrel, a lány - szinte hallotta a
nagy  A  betűt,  amitől  már  herótja  volt,  mégsem jelezte  a
nőnek  -,  csak  engedelmesen  helyeselt.  Mikor  végre
abbahagyta,  egy  pillanatig  csend  lett,  és  Vivien  fontolóra
vette, hogy elmondja a levelet. Hiszen miért titkolja az apja?
Ha  kiderül,  anyja  többé  úgysem  fogja  engedni,  hogy  itt
aludjon,  amit  igazából  annyira nem is bánt,  hiszen semmi
értelmeset  nem  lehetett  apjánál  csinálni.  Se  számítógép,
internet legközelebb a szomszéd telefonkábelében van, a tévé
meg  csak  három  alapcsatornát  fogott,  amin  a  reklámok
hadserege  módszeresen  irtotta  a  valamivel  értelmesebb
műsorok játékidejét. A hifivel néha elszórakozgatott, de mivel
a  telefonján  is  tudott  zenét  hallgatni,  így  nem  tűnt  túl
csábítónak. Egyedül könyvekben bővelkedett a férfi, viszont
ez a lehetőség is zsákutca volt, hiszen Vivi gyűlölt olvasni. A
kötelező olvasmányokat is úgy szenvedte végig, hogy mindig
az utolsó pillanatra hagyva az olvasás kínját, és nem egyszer
előfordult,  hogy  hisztit  csapott,  mert  nem  akarta  tovább
nézegetni  az undok kis  fekete betűket.

- Vivi, ott vagy?
- Hogy, mivan? – eszmélt fel a lány. – Bocsi, nem figyeltem.



- Vettem észre! Azt kérdeztem, mikor jössz haza?
- Holnap reggel indulok. Anya… - úgy döntött, elmondja,

de aztán valahogy mégsem bírta megfogalmazni.
- Na?
- Semmi, elfelejtettem… - sóhajtotta.
-  Na persze! -  Anyja hangja cinikus volt.  – Biztos apád

valami hülyeséget csinált, mi?
- Nem.
- Na, mindegy, ha el akarod mondani, elmondod úgyis! Jól

van, tegyük le, mert elfogy a pénzed. Bár úgyis nekem kell
kifizetnem, haha!

Vivi  nem nevetett.  Elköszönt ő is,  aztán hátraborult  az
ágyra, karjait szétdobta, és a sötét plafont figyelte. Így feküdt
vagy húsz percig, aztán felkapcsolta a villanyt, megvetette az
ágyát,  átöltözött,  és  elővette  a  fülhallgatóját.  Mielőtt
elindította volna a zenéket, fülelt, hátha hallja apja motozását,
de  semmilyen  hang  nem  osont  be  a  szobájába,  így  Vivi
megnyomta az indítógombot, és szép lassan elaludt.
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A  raktár  ajtaja  olyan  volt,  mint  egy  csűré.  Semmi
különlegeset  sem fedett  fel  magából,  mert  a  deszka rései
között a sötétség minden fényt felfalt, így Zender kénytelen
volt közelebb hajolni, ám így sem változott semmi. Elővette
zsebéből  az  elemlámpát,  és  azzal  próbálkozott.  A  hirtelen
támadt  fény  kicsit  visszavetette  a  sötétség  egyeduralmát,
viszont a rés nem volt elég széles, ahhoz, hogy valamit is ki



lehessen venni az ajtó mögötti területből.
Zender  hiába  forgatta  szemét,  így  hát  csalódottan

lekapcsolta a lámpát, majd homlokát nekidöntötte a fának.
Kezét  végighúzta  a  szilánkos  felületen,  aztán  odaért  a
lakathoz.

A hideg megállította ujjait.
Mintha huzatot érzett volna, de olyan hamar elmúlt az

érzés, hogy csalódottan tovább siklottak ujjai a lakatról, és
céltalanul babráltak a kilincsnél.

Hol lehet vajon a kulcs? Azt tudta, hogy anyja kincsként
őrizte, és erre a gondolatra mindig egy hatalmas, vastag falú
páncélszekrény rajzolódott ki előtte, óriási számkombinációs
zárral,  de  azért  15  évesen  kezdte  kapizsgálni,  hogy
valószínűleg valami sokkal hétköznapibb helyen lehet elrejtve.
Sokszor indult már felfedező útra a lakásukban, és talált már
sok váratlan dolgot (például egy ezrest a szekrény mögött,
ami  azóta  a  magánvagyonát  gazdagította),  máskor  rég
elfelejtett  játékokra  bukkant,  de  a  kulcsot  annyira  jól
elbujtatták,  hogy képtelenség volt  megtalálni.

Akkor is be fogok jutni,  határozta el. Apja eltűnése óta
többször megkörnyékezte anyját, néha még a vergődés nevű
fegyvert is bevetette, de a nő masszívan állta az ostromot
eddig. És a szünidőnek lassan vége, mehet vissza a koliba.
Így hát annyira vágyott a sikerre, hogy elhatározta, ha az
anyja nem adja oda önként a kulcsot, akkor más megoldást
keres.

Gyorsan  berohant  a  szobájába,  és  bekapcsolta  a
számítógépet. Egyszer hallotta, hogy valamilyen sorozatban



nagyon jól kioktatják az embert, hogyan kell egy hajcsattal,
és egy kis csavarhúzóval kinyitni egy biztonsági zárat, ami túl
csábító volt, hogy ne próbálja meg.

Csengettek.
Felkászálódott, és kinézett az ablakon. Dani ácsorgott kint,

fülében  a  szokásos  fülhallgatójával,  és  ütemre  bólogatott,
mint aki szándékosan fel kívánja hívni magára a figyelmet.
Zender intett, hogy jöjjön be, és visszaült a géphez. Bartája
néhány pillanat múlva belépett.

A fiú inkább volt magas, mint széles, sovány ábrázatát a
hosszú lábai  csak szórakoztatóbbá tették,  mert  olyan volt,
mint egy imádkozó sáska. Arcát úgy elborították a pattanások,
mint  tűk  a  párnát,  haja  zsírosságát  pedig  úgy  próbálta
leplezni,  hogy  szinte  kopaszra  vágta,  így  lubi  feje  olyan
jellegzetessé  vált,  hogy  bárhol  föl  lehetett  ismerni,  még
hátulról is. Szemei hiába voltak kékek, a halványság olyan
árnyalatával fejlődtek ki, amitől inkább vizenyősnek tűntek.
Az egyedüli tisztességes testrészei az orra, és a fülei voltak.
Bár mire a szobába ért, abbahagyta a bólogatást, viszont a
zenét még nem kapcsolta ki, csak kivette a fülest füléből.

-  Hallod,  te hogy tudod ilyen hangosan hallgatni  azt  a
szart? – kérdezte Zender miközben kezet fogtak.

- Nyugodtság van pajti! A jó csajok szeretik a menőket, a
menők pedig hangosan hallgatják a zenét! Ez ilyen egyszerű!
Rád férne némi tanulás… - csóválta rosszallóan a fejét Dani.
Közelebb húzott egy széket, és a monitorra meredt. – Mit
keresünk?

- Nem tudod, miben volt az a zárfeltöréses cucc? Ki kéne



nyitni a raktárt.
- Még mindig nem tudtad megfűzni muterod? Hát várjál…

- a fiú nem kevés pattanásai  közül  piszkálgatni  kezdte az
egyiket. – Izé… mi az már… az a kutyás sorozat, a német,
tudod…

- Rex felügyelő?
- Azaz… - Dani bólogatott, aztán hintázni kezdett a székén.

Zender rákeresett, és körülbelül tíz perccel később meg is
találta a részeket tartalmazó torrentet.

- Na – kezdte – még egy fél óra, és lejön. Remélem meg
tudom csinálni. Be kéne még suli előtt nézni, hogy mi van ott.

- Lehet, hogy faterod ott tartotta a puskáit, vagy a késeit –
mélázott  a fiú –  vagy –  itt  felcsillant a szeme -  esetleg a
hullákat.

- Kabd be! Fater villanyszerelő volt.
-  Ja  persze,  akkor fogadok –  kezdte megint  -  árammal

kínozta a csajokat. Milyen durva már, lehet a mellbimbójukra
akasztotta azt a fogas cuccot, amivel a kocsikat indítgatják,
vagy beléjük dugta…

- Dugulj már el! – mondta unottan Zender, és megnézte az
emailjeit. - Neked válaszolt már valaki?

- Francokat! – A fiú próbálta leplezni csalódottságát, de
Zen biztos volt benne, hogy barátja ugyanazt érzi, mint ő.
Már három hete regisztráltak két társkeresőn is, de hiába
írtak  minden  szalonképes  lánynak,  egyik  sem  vette  a
fáradtságot,  hogy  válaszra  méltassa  őket.

- Hülye picsák! – törte meg a hirtelen beálló csendet Dani.



– Miért nem tudnak visszaírni, ha normálisan kérdeznek tőlük?
- Hát ez az - helyeselt Zen - mibe telne egy hülye üzenet,

hogy  bocs,  nem  érdekelsz?  Még  ez  is  jobb  lenne!  -
Csalódottan  hátradőlt.

-  Nézzünk  inkább  valami  pornót!  –  szólalt  meg  Dani,
elnyomva egy ásítást.

-  Nem nézünk, mert lassítja a letöltést,  meg amúgy is,
anyu mindjárt hazaérhet.

- Fú te, tegnap nyomattam a napóval! Durva egy játék, az
osztrákokkal voltam… - na megint kezdi, gondolta Zender,
miközben  a  fiú  érdekfeszítő  ecsetelését  hallgatta  kedvenc
számítógépes játékáról. Bár nem mutatta, belül mégis rosszul
érezte magát a korábbi szavaktól. Mi van, ha tényleg valami
hasonló  van  a  szekrényben?  Persze  nem  hitte  apját
gyilkosnak, de attól még simán lehet bent valami fegyver,
vagy  töltények,  esetleg  valami  jó  éles  kés.  Vagy  néhány
villanyszerelő szerszám, suttogta egy hang a füle mögött. A
kellemetlen érzések miatt csak erősödött benne a vágy, hogy
bejusson.

- …gyerek?
- Hogy, mivan? – kérdezte zavarodottan.
- Mondom tudtad, hogy jön valami új gyerek?
- Milyen gyerek?
- Asszem valami Karcsu Ádám – mondta Dani. - Milyen név

már, nem? Szerinted Karcsu karcsú? - idegesítően felröhögött
saját szóviccén, aztán kibökte. - Keress már rá fészen!

Zen  keresni  kezdte  a  nevet,  miközben  a  másik  fiú



információit  mesélte.
-  Elvileg  két  éve  szétkéselték  a  mogyoróit,  és  emiatt

csúszott  egy  évet.  Mekkora  gáz  már,  nem?  Szétvágják  a
tököd.

-  Nem néz ki  valami keménynek –  mondta Zen,  ahogy
rápillantott a profilképére. – Honnan veszed, amúgy?

- Sityu mesélte, hogy az anyja hallotta még tegnapelőtt,
hogy megkéselték, és hogy ne cikizzük majd miatta.

- Hát… – Zen föntebb ült a székében – ha rajtam múlik, én
nem piszkálom. Azért kemény lehet, ha megszurkálnak!

-  Ugyan  már!  –  Dani  flegma  legyintése  mindig  kicsit
felhúzta Zen. Ilyenkor szokás szerint jön valami lefitymáló
szöveg, miszerint Dani már csak tudja, pedig fogalma sem
lehetett semmiről.

Sajnos most sem kellett csalódnia.
-  Egyszer  mesélte  fater,  hogy mikor  katona volt,  őt  is

késelték  meg.  Azt  mondja,  rosszabb,  mikor  lelőnek.  –
hangjából a levegővel együtt nem kevés áhítat is kisuhant, és
Zen enyhe haragja szomorúsággá alakult.

-  Biztos… -  hagyta rá a fiúra,  és a monitorra meredve
próbált túl lenni hiányán. Ezután arról beszélgettek, mikor
menjenek majd a könyvosztásra holnap, és mi legyen a közös
rapzenéjük témája. Zen megmutatta legutóbbi szövegét, majd
kimentette neki pendrivera, és Dani megígérte, hogy pár nap
múlva ír rá valamit. Időközben hazajött Zen édesanyja is, így
halkabban folytatták a beszélgetést, míg Dani el nem köszönt.
Zen kikísérte  az  ajtóig,  aztán visszament  a  szobába,  ahol
anyja éppen ruhákat hajtogatott.



- Van valami mosnivalód? – kérdezte a fiút.
-  Nincs.  Figyelj… -  kezdte  nagyon megfontoltan  –  apu

sokat dolgozott, míg itthon volt? – Mindig így utalt a korábbi,
boldog éveire „míg itthon volt”. Anyja nem hagyta abba a
hajtogatást, de alig hallhatóan sóhajtott.

- Igen. Hogy jutott ez most eszedbe?
- Csak… - folytatta ugyanolyan megfontoltan a fiú – azért

kérdezem, mert láttam a neten ma ilyen házi barkácsolásos
dolgot ,  és  kel lene  hozzá  pár  szerszám.  Amik  a
melléképületben  vannak,  azok  nem  jó  –  hazudta  –  nincs
valami más?

- Milyen barkácsolásos dolgot láttál  te? – Anyja hangja
gyanakvó volt, és Zender elbizonytalanodott.

-  Hát  ilyen  házi  propellert  lehet  csinálni,  -  agya  úgy
pörgött,  mint  egy  helikopter  rotorja  –  és  tök  jó  lenne  a
modellemhez.  Tudnám röptetni,  meg ilyesmi,  csak kellene
hozzá néhány kábel, meg forrasztópisztoly.

- Ha kint a szekrényben nincs, akkor máshol sem. – Anyja
vészesen közelített  az  utolsó összehajtandó ruhához,  ezért
Zennek sietnie kellett, míg még elterelődik a nő figyelme.

- A raktárban sincs?
-  Ott  sem – jött  a gyors,  szenvtelen válasz,  majd a nő

berakta a szekrényekbe a ruhákat, aztán kiment.
A fiú nem lett nyugodtabb, de legalább megtudta, hogy mi

nincs bent, amitől fantáziája újra működésbe lépett. Becsukta
anyja után az ajtót, és nézni kezdte a Rex felügyelőt.
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A  srác  18  körül  lehetett,  és  bő  tíz  kiló  pluszt  cipelt
Ádámhoz képest, a másik kettő valamivel kisebb volt, de ők is
tekintélyes  erőt  képviseltek,  ám  a  fiút  ez  csöppet  sem
tántorította el. Zita ugyan próbálta visszafogni, de hát ő csak
egy lány volt, így könnyedén kirántotta karját szorításából, és
már futott  is  az idegenek felé.  A srác arca egy pillanatra
meglepetést  tükrözött,  mert  nem  számított  ilyen  heves
reakcióra a kis beszólása miatt, és mire felocsúdhatott volna,
Ádám  már  ütött.  Mivel  a  lendület  is  segítette,  akkorát
csattant ökle a srác állkapcsán, hogy a fiú szemei felakadtak,
és kivágott faként dőlt hátra, viszont Hörgő (ahogy egykori
edzője nevezte Ádámot) ezt figyelmen kívül hagyva letérdelt,
és tovább ütlegelte a srácot. Két haverja végre észhez tért, és
nekiestek Hörgőnek, próbálták lerángatni, közben rugdosták,
és káromkodtak.

-  Hagyjátok abba – Zita hangja cincogás volt  csupán a
mély hangú kiáltások között,  és senki sem vette észre, de
nem  mert  közelebb  menni,  hogy  érvényt  szerezzen  halk
hangjának.  Félt,  hogy őt  is  megverik,  és  ezért  senki  sem
hibáztathatta,  hiszen  aprócska  termetével,  ha  állatnak
születik,  akkor  biztosan  kolibriként  repkedne  valamilyen
virág fölött.

A  fiúk  közben  végre  lecibálták  Ádámot  eszméletlen
társukról,  amivel  ők  kerültek  az  őrjöngés  elsődleges
célpontjává.  Hörgő könyökkel  a jobb oldali  hasába vágott,
közben jobb térdét lendítve a bal oldalit találta el. Aki jobbról
fogta, összegörnyedt, és elengedte kezét, ám a balról támadó
srác  kitartóbbnak  bizonyult,  és  két  pazar  jobbhorgot



akasztott  be  Hörgőnek,  amitől  tudata  egy  pillanatra
elhomályosult. Hirtelen a semmiből edzője hangja furakodott
be, és szokásos erőteljes, mégis halk hangján a fiúra förmedt.

- Mindig derékból üss, fordulj rá. Ne könyökből, mert az
annyit ér, mint vaknak a kép. A lekvárok beleremegnek az
erős ütésbe, érted? Figyelsz?

Az egész gondolat csak pillanatokig tartott,  mégis elég
volt, hogy tisztára mossa agyát. Tudata peremén érezte, hogy
egyre jobban dagad bal szeme, de olyan makacsul utasított el
minden  figyelemelterelést,  mint  kutya  az  első  nyakörvét.
Sikerült ellöknie a srácot, így az a harmadik jobbost már nem
tudta bevinni, aztán gyorsan a jobb oldali felé fordult, majd
arcon térdelte, és már pördült is vissza. Meglendítette karját,
és  csípőből  ráfordulva  akkora  jobbfelütést  adott  a  balos
srácnak,  hogy  orrtörésének  hangja  szinte  az  egész  utcát
betöltötte.  Bár  még  folytatta  volna,  de  ekkor  erős  kezek
ragadták  meg,  és  hóna  alá  nyúlva  a  tarkóján  ujjak
kulcsolódtak.

Agya végre abbahagyta az összpontosítást, és a külvilág
kezdett beszivárogni. Legelőször Zita jutott eszébe. Aztán a
beszólás, majd megint Zita.

- Állj már le, fiú! Meg akarod ölni őket?
A hang tarkója felől szólt, és Hörgő végre abbahagyta a

küzdelmet. Izzadtság csorgott a szemébe, és úgy kapkodta a
levegőt, mintha attól félne, hogy elfogy.

-  Engedjen  el!  –  mondta  fogva  tartójának,  de  pár
másodpercig  nem  történt  semmi,  és  már  azt  hitte,  nem
hallották  szavait,  amikor  tarkóján  elernyedt  a  szorítás,  és



eltűntek a kezek hóna alól.
-  Mi  a  fene volt  ez?  Te lány,  hívd a  mentőket!  –  Zita

meredten bámulta a három földön fekvő eszméletlen alakot,
de a hangra felriadt, és szemei könnyel teltek meg. Remegő
kézzel  zsebébe nyúlt,  előráncigálta  telefonját,  és  tárcsázni
kezdett.

- Miért estél nekik? – kérdezte újra a nagydarab férfi, akit
első ránézésre hentesnek tippelt Ádám.

- Azt mondták a barátnőmre, hogy ocsmány. – vonta meg
vállát, és dagadt szemét kezdte tapogatni.

-  Mindenesetre  jól  elintézted  őket!  Tanultál  verekedni,
vagy csak magadtól jött? – a férfi arcán őszinte érdeklődés
türköződött, és ettől valahogy szimpatikusabbnak tűnt.

- Bokszolok. – vetette oda nemtörődöm hangon, ám belül
annál kíváncsibb volt a reakcióra.

- Így már világos. – bólintott a férfi. – Kihívtad őket? –
kérdezte a lány felé fordulva. Zita bólintott, aztán a hentes
visszafordult Ádámhoz. – Szerintem le kéne lécelned, mert ha
feljelentenek, akkor kizárhatnak a klubodból. Hidd el, én csak
tudom… -  egy  pillanatra  szomorúság suhant  át  arcán,  de
Ádámot ez már nem érdekelte. Odalépett Zitához, megfogta a
karját, és maga után húzva sietni kezdett. A lány úgy követte,
mint valami robot, és nem mondott semmit, még akkor sem,
mikor  néhány  saroknyira  Ádám  behúzta  egy  félreeső  kis
utcába,  majd a falhoz tolta.

- Most mi a bajod?
Zita lesütötte szemeit. – Semmi!



- Az bánt, amit az a köcsög mondott? Adtam neki, láttad!
- Miért vagy ilyen vadállat? – bukott ki a lányból.
Hörgő egy pillanatra megdermedt, aztán összeszorította

fogait,  és sziszegve kifújta a levegőt,  mint egy lufi.  Zita -
ekkor már nem először - félni kezdett tőle.

- Hogy érted, hogy vadállat? Szétveretem magam miattad
– itt feldagadt bal szemére mutatott – te pedig így köszönöd
meg, mi? – Hangja vészesen emelkedni kezdett.

- Ne haragudj – Zita hangja újra cincogásként hangzott, és
ez csak fokozta Ádám dühét.

- Miért nem tudsz normálisan beszélni, mi? – Ordított a
lány arcába. Megragadta vállait, és rázni kezdte.

- Hagyd abba! – Zita sírni kezdett, de hangja ugyanolyan,
ha nem vékonyabban siklott a levegőben, és szinte vágta a fiú
fülét. Önuralma sértődött gyerekként már másodszor elégelte
meg az irányítást, és dacosan hátracammogott, teret engedve
a  csőcselék  módra  viselkedő  ártó  szándékoknak.
Megszorította  a  lány  karját.

- Hagyd abba, fáj! – cincogta Zita sírva, közben próbált
szabadulni a szorításból, de a fiú erősebb volt.

Ő megvédte a lány becsületét, és most így bánik vele?
Hogy lehet ilyen hálátlan? Mégis hogy? Ő kapta az ütéseket,
meg a rúgásokat, amiktől még most is sajog az oldala? Az
önuralma  már  vészesen  messze  járt,  de  egyszer  csak
visszanézett, és Hörgő kezdett visszaváltozni Ádámmá. Óriási
erőfeszítéssel elengedte a lányt, megfordult, és futni kezdett,
gyorsan,  még mielőtt  meggondolja  magát,  visszafordul,  és
tényleg bántja. Minél nagyobb késztetést érzett az erőszakra,



annál jobban rohant, csak rohant. Fél füllel szirénákat hallott
valahol távolról, de nem törődött vele. Szíve úgy erőlködött,
mint egy sárban elakadt kocsi motorja, de a mozgástól jobban
érezte  magát,  bár  ágyéka,  combjai  dörzsölődésétől  előbb
sajogni,  majd  fájni  kezdett.  Dagadt  szeme  pulzusként
lüktetett,  ám  a  testi  fájdalmak  mindig  jó  hatással  voltak
agyára. Szerette, ha fáj, és szerette, ha fájdalmat okozhat.

Mikor hazaért, felrohant szobájába, magára zárta az ajtót
nem törődve  anyja  felháborodott  nyaggatásával,  sem apja
szigorúbb  marasztalásával.  Ráugrott  az  ágyra,  letolta  a
nadrágját,  és  maszturbálni  kezdett.  Péniszcsonkja  fájt,  és
ettől még jobban felizgult, és orgazmusa sem váratott sokat
magára. Agyában a kellemes bizsergés a szokásos eufóriát
okozva áradt szét, és újra jól érezte magát.

Pár perccel  később rendbe szedte ruháját  és  lement a
nappaliba. Anyja persze egyből kérdőre vonta, mi történt vele,
és  a  hasonló,  anyák  által  ilyenkor  feltett  kérdések
mindegyikét ellőtte, apja azonban hallgatott. Jeget vett elő a
fagyasztóból,  belecsavarta  egy  zacskóba,  majd  egy
törlőrongyba, és Ádámnak adta. A fiú szerette apját ezért, és
ilyenkor  még  a  néha  esedékes  fenyítéseket  is  sikerült
elfelednie.  Mikor  anyja  végzett  a  pirítással  nyugodtabb
hangra váltva sorolni  kezdte,  hogy holnap könyvosztás,  és
hogy a koliban milyen szabályok lesznek, valamint mennyibe
fog kerülni a kaja, és a szokásos formaságokat.

Új  osztály.  A  gondolatra  Hörgő  álmosan  mocorogni
kezdett  a  fiúban,  és  semmi  kedve  nem  volt  az  egész
hercehurcához. Új barmokat megismerni meg főleg nem. A
régiekkel már nem tartotta a kapcsolatot, és minél inkább
kezdett magába fordulni, annál veszélyesebb ötletei támadtak.



-  Mit  szeretnél  szülinapodra?  –  kérdezte  anyja,
félbeszakítva  Ádám  néma  utálkozását.

- Egy Lonsdale kesztyű jól jönne.
- Meglátjuk! És azzal a csajjal mi van?
- Semmi.
-  Most akkor jártok,  vagy mi? –  folytatta az asszony a

faggatózást.
-  Jaj,  hagyj  már  békén az  örökös  kérdésekkel!  –  a  fiú

kivágta  a  székét,  és  újra  a  szobájába  ment,  de  mielőtt
becsukta volna az ajtót, még hallotta anyja kiabálást, hogy
miért ilyen bunkó most, és hasonlóak.

Mintha komolyan venné a szerepét, gondolta haragosan.
Elfordította a kulcsot a zárban, aztán ráugrott az ágyra. A

harag mostanában aggasztóan sokszor zárta körbe agyát, és
egyre kevesebb rést hagyott az értelem számára. Miért kell
mindenkinek  cseszegetnie?  Az  a  kurva  Zita  is  elmehet  a
francba!  Mérge  olajfoltként  növekedett  agyvizében,  és
egyetlen dolgot tudott elképzelni, amivel levezethetné. Leült
a  számítógéphez,  bekapcsolta,  majd  miután  betöltött,
belépett  a  wordbe,  és  írni  kezdett.

 
„Legszívesebben megölném! Fognék egy csavarhúzót, és

meztelen vádlijába szúrnám, had sikítozzon. Még az is lehet,
hogy élvezné a ribanc! Aztán kihúznám, és a vérét letörölném
egy ruhával, azt belecsavarnám egy pohárba, és megitatnám
vele! Minden cseppjét! Végre nem csak az én vérem szívja!
Szinte látom magam előtt, ahogy kezeibe belevág a szöges



drót,  és  ő  csak  sikolt  azon  az  idegesítő  egérhangján.  És
tudjátok, még mit csinálnék? Rohadjon meg az összes csaj!
Felmelegíteném tűz fölött a csavarhúzót, míg fényesen izzani
nem kezd, aztán a nyelvére szorítanám, ettől majd befogná a
pofáját, a hülye kurva…”

 
Itt megállt a gépeléssel, és szobájának egyik falát uraló

óriási farkas képre meredt. Vajon képes lennék megtenni? A
kérdés már egy ideje ketrecbe zárt fenevadként keringett az
agyában,  és  Ádám minduntalan  visszatért  hozzá,  táplálta,
dédelgette, arra várva, mikor kerül sor a válaszra. Először
akkor jutott  eszébe,  mikor a  kórházban feküdt  a  támadás
után.  Ágyékát  élesebben  szúrta  a  fájdalom  a  sérüléseket
okozó késnél, és dühe ilyenkor csillapíthatatlannak bizonyult.
Igaz, akkoriban a csavargóra fókuszálódott az összes haragja,
ugyanakkor  valahol  mélyen  úgy  érezte,  ha  most
találkoznának,  ugyanúgy  sírva  fakadnak,  ugyanúgy
összepisilné  magát,  és  ugyanúgy  könyörögne,  mint  akkor.
Lelke rejtett laboratóriuma pedig a haragból és félelemből
létrehozta a szégyenérzetet és az önvádat. Folyton az járt a
fejében, vajon hogy lehetett ilyen gyáva, miért nem futott el,
vagy legalább miért nem védekezett.

Újra írni kezdett.
„Szerintetek  a  sajnálat  erősebb  az  indulatnál?  Sokszor

töprengtem  már  azon,  milyen  lehet  gyilkolni,  de  félek  a
sajnálattól. faterék nem érdekelnek, őket nem sajnálnám, de
mondjuk  egy  lány…  egészen  más.  Látom  magam  előtt.
Szemei könnytől remegve csillognak, akkorára tágulva, mint
egy golflabda. A félelem szinte túlcsordul belőle, és bármire



képes lenne, csak parancsolni kell neki! Vajon megsajnálnám?
Vagy örömet okozna? És aztán mit tennék?”

Már a képernyőkímélő is bekapcsolt, mire észbe kapott, és
megmozgatta a kurzort. Ráklikkelt a mentés gombra, és újra
elolvasta az egészet.

Ekkor megcsörrent a telefonja.
Ránézett, és a harag egy pillanatra ismét fellobbant benne,

aztán elmúlt.
Felvette.
- Szia, Ádi! – Zita hangja sóhajnak tűnt az éterben.
- Szia! – vetette oda kissé flegmán a fiú! Tudta, hogy a

lány hívni  fogja,  meg is  lepődött  magán,  amiért  eddig  ez
eszébe sem jutott. Most jön a bocsánatkérés, a nyavalygás,
hogy  jaj  ne  haragudj,  meg  hasonlók,  és  jól  eső  érzéssel
gondolt rá, hogy kicsit szadizhat.

-  Figyelj,  gondolkodtam.  –  a  lány  hangja  kicsit
megremegett, és Ádám tudta, hogy könnyezik. – Ma valami
olyasmit láttam a szemedben… ami megrémített. Nézd, én
ezt nem tudom tovább elviselni, félek tőled!

Jobban is teszed, suhant át a fiú agyán, és már készült,
hogy kimondja, de még épp időben visszafojtotta.

- Szóval… csak… hagyjuk abba, jó?
- Micsoda? – Ádám úgy megdöbbent, hogy egy pillanatra

szóhoz sem jutott.
- Ne találkozzunk többet!
-  Te  piszok…  -  suttogta  a  fiú.  Az  újabb  dühroham



megállíthatatlanul  közeledett,  mint  egy  Intercity.  Ökölbe
szorította  a  kezét,  és  ráütött  a  billentyűzetre.  A  betűk
szanaszét repültek, és a műanyag keret félbetört. Az egyik
repedésbe beleszorult Ádám bőre, és mikor kitépte, jókora
darabka  szakadt  ki  ökléből,  üveggolyónyi  vércseppeket
eresztve szabadon. A fájdalom sikamlósan kúszott fel agyáig,
és a vér izgatott egérként szaladgált egész testében.

- Kérlek, ne kiabálj…
- Te rohadt kurva… ezt nem teheted…
- Félek tőled… - cincogta Zita azon az idegesítő hangján,

ami  megint  olyan  hatással  volt  Hörgőre,  mintha  tűket
szurkálnának a körömágyába,  miután kitépték a körmeit.

-  Fogd be! – üvöltötte.  – Félsz,  baszd meg! Jól  teszed!
Megvédelek, elhalmozlak minden jóval és ez a hála! Dögölj
meg,  te  hülye  ribanc!  –  Eldobta  a  telefont,  ami  pörögve
csapódott  a szemközti  fotelba,  és leesett  a hátulja.  Hörgő
járkálni  kezdett,  mint  egy  gladiátor,  aki  arra  vár,  hogy
kinyissák az aréna kapuját, közben azon gondolkodott, már
amennyire a méreg gondolkodni hagyta, miként árthatna a
lánynak.  Odamegy,  és  találkozik  vele!  Egyik  keze
rákulcsolódott a kilincsre, a másikkal éppen fordítani akarta
a kulcsot, amikor dörömböltek az ajtón.


