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Minden jog fenntartva!

„Maradj velem, segíts nekem,
Vigyél haza, fogd a kezem,

Szeress nagyon, fáradt vagyok,
S nehéz a szívem.

Vigasztalj meg, ha nem is hiszed,
Hogy szebb lesz a holnap!

Mondd, hogy lehet... Mondd, hogy lehet,
Ha nem is tudod, hogy hiszek neked.”

 
/Balázs Fecó – Maradj velem/



Prológus
 

Peter
 

El  kellett  fogadnom,  hogy  a  feleségem nem lesz  már  mellettem többé.  Hamar  bele  kellett

nyugodnom, hogy a lányom elköltözött otthonról, és mint hűséges pacsirta, más oldalán dalolt.

Most  újra  magányos  fülemüle,  s  ugyanazt  a  szomorú  dallamot  ismételgeti  újra  és  újra.

Füttyszavában nincs semmi napsugár, kiutat, fényt az alagút végén nem talál.

Feleségem halálát furcsának találták, így sírját kiforgatták, holttestét exhumálták, és most talán

nem is létező különleges okokat keresnek.

Igen, mondhatnám, hogy nem létező, de ez csak hitegetés. Ha nem is a halálában, életében

bizonyára találnak sok különlegességet, ha egyáltalán a teremtő engedélyezi ezt és nem sújtsa agyon

villámaival az egész kutatóközpontot.

Mikor már azt hisszük, sanyarú sorsunk véget ért és megnyugvásra tehetünk szert, a keringő újra

kezdődik és véget nem ér soha.

A történelem ismétli önmagát és ezt az ádáz harcot az emberiség ellen sosem adja fel.



1. Felhívás egy keringőre…
 

Peter
 

Alig sirattam el feleségem, majd lányom életét, a telefon éles csörgése riasztott.

- Ha munka, akkor, viszlát. – motyogtam bele a megszokott szöveget és tettem volna le a kagylót,

ha az illető a meghökkentő híreivel nem gyorsabb nálam.

- Nehogy letegye! – szólt bele idegesen. Nem láthattam ugyan, de a hangokból megítélve nagyot

fújtatva túrt a hajába. – Jackson Austin vagyok Bostonból.

- Jó megértem én! De mi dolgom nekem magával, az isten áldja meg! – sóhajtottam mérgesen.

- Azt akartam önnek elmondani, mielőtt félbe szakított volna. – nyögött fel idegesen. – Ön volt a

férje Emily Stanley – Hoperay-nek, igazam van?

- Igen, ki más! – vágtam rá.

-  Nos,  értesítem önt,  drága  művészúr – nyomta meg gúnyosan a drága szót -,  hogy kiástuk

felesége holttestét! – közölte úgy, mintha az időjárásról beszélne.

- Mi? ! – üvöltöttem.

- Ne ijedjen meg! Csak találtunk… km… néhány furcsaságot a neje élete körül… csak, kutatgatunk,

tudja…



-  Maguk csak ne végezzenek az én megboldogult feleségemen kutató fúrásokat! – keltem ki

magamból. – Helyezzék vissza az én drágámat a nyughelyére!

- Az nem lenne előnyös, uram!

- Na, most mondanám, hogy a drága jó feleségem forog a sírjában, de önök ezt a lehetőséget sem

hagyták meg neki! Szégyen! – kiabáltam bele így végső dobásként a kagylóba, majd lecsaptam azt.

- Annie, Christie! – kiabáltam a két még megmaradt lányomnak.

- Igen, apa? – vágódott elém hirtelen Annie. Fogalmam sem volt, hogy a nappaliban volt végig, így

alaposan meglepődtem.

- Kislányom, riaszd a húgodat! Sürgősen el kell utaznunk Bostonba!

- Micsoda? – kérdezte ledöbbenten.

- El kell mennünk Bostonba! Mi olyan érthetetlen ezen?

-  Apa,  tudom,  hogy  te  színész  létedre  nagy  kalandor  vagy,  de  mostanában minden munkát

visszamondtál, szóval erről nem lehet szó, de most akkor meg miért?

- Lányom, elmondom majd, de azt hiszem, ez a húgodat megborzongatná, úgyhogy először hívd fel

nagyapád.

- Rendben, mit mondjak neki? – sóhajtotta. Idegességem már rá is átragadt.

- Mondd, hogy Christie-t magához kell vennie, meghatározhatatlan időre. – könnyen ment minden



– mondhatnám én most teljes mértékben, ha nem romlott volna már el az élet, kedvesem halálával.

Amúgy ment minden a maga módján, úgy ahogy jól, s mi már az első géppel úton voltunk Boston

felé.

- Apa, most már beszélj! – kiáltott rám a lányom ellentmondást nem tűrő hangon.

-  Édesanyád sírját  tudtunk nélkül kiforgatták! – kezdtem, majd kicsit  finomabban folytattam,

amikor észrevettem, nem csak mi vagyunk a gépen. – A holttestét exhumálták. – suttogtam kicsit fölé

hajolva. – Valamit tennünk kell, hogy ne végezzenek rajta brutális kutatásokat!

- Egyetértek. – az út hátralevő részét csendben tettük meg. Sokszor azt hittem, elaludt, de amikor

odanéztem, hatalmas, kék szemeivel találtam szembe magam.



2. Érvek és ellenérvek
Peter

 

Az autót valahogy Annie féktelen csacsogása helyett nyomasztó csend töltötte be. Minden azon

volt, hogy a fejemben az érvek és ellenérvek szétvető fejfájást okozhassanak kedvükre cikázva.

Megpróbáltam nyugtatni magamat azzal, hogy a feleségem ezekkel a dolgokkal, meg amit tesznek

vele, talán tesz valamit az emberiségért, de ilyenkor csak egyetlen dühös gondolat tudott a fejembe

kúszni: „Félre az emberiséggel, a feleséged nyugta fontosabb!”

- Apa! – kiáltott fel szörnyülködve kedves lányom, mikor már kezdtem lenyugodni. Na, ilyenkor

áldottam az eget. – Miért kell így bánni anyuval?

- Pszt, kislányom! Tudod, hogy én sem tudom. – csitítottam bízván, hogy nyugton marad.

 

 

Emily
 

Hosszú utamon elfáradtam, de azelőtt, a kezdetek kezdetén magam sem hittem, hogy tud ilyet egy

szellem.

- Segíts, kedvesem! – siránkoztam, mikor eszembe jutott, amit a várószobában mondtak még.

Az én halálommal ő is elveszítette az erejét, örök életét, így már nem tud se meghallani, se



meglátni.

 

*

 

Néhány percbe telt csak, hogy eljussak Indiába és nagy boldogságomba került, hogy őt a homokos

területen  találtam.  Leleményességem rávezetett,  hogy  a  homokba írós  módszerrel  könnyű lesz

üzenni neki.

Első üzenetem ez volt: Emily S – H

Kicsit megdöbbent arcot mutatott, ezért hirtelenjében azt hittem, nem fog hinni nekem, vagyis a

szemének és mérgesen, azt gondolva, teljesen megbolondult, feláll és elmegy. De szerencsére hamar

feltalálta magát.

- Jaj, drága, Emily, hát nem nyugodhatsz? – kérdezte fejét ide-oda kapkodva, majd miután egy

egyszerű  lehelettel  összeborzoltam,  olvashatatlanná  tettem előző  üzenetemet,  gyorsan  folytatni

kezdte. – Tudod, haláloddal mind veszítettünk. Én már nem láthatom, és nem hallhatom a bolyongó

lelkeket, amilyen te vagy. Így kicsit nehezebb lesz kommunikálnunk, de tudod szerelem és értelem a

síron túl is, ahogy régen… - hirtelen félbehagyta. – Bocsánat, folytasd csak!

Hát, ha már így átadta a szót, nehézkesen, de üzentem. Rajzoltam egy sírhantot a finom homokba,

majd áthúztam az egészet egy hatalmas x-szel.

- Hej, Emily, ha ezt így folytatod, tényleg kemény lesz, és engem a végén még a bolondok házába



csukatnak! – magamban kuncogtam a gondolaton, ami a fejembe kúszott, és gyermekességem nem

tűrt halasztást, gyors macskakaparást lejtettek ujjaim a homokba, lefirkálva agyam szüleményét. „

Már  most  is  oda  való  vagy!”  –  Na,  bezzeg  ehhez  van  kezed!  –  nevette  el  magát  a  szokásos

félmosolyával, de most bizonytalan volt. Persze, nem tudta, hol vagyok.

- Ide nézz! – könyörögtem csendesen, de tudtam, úgysem hall meg, mert elmagyarázta mi történt

a halálommal.

- Mi az, miért nem üzensz? Elmentél? – kérdezte elkeseredetten. – Csak úgy tudunk kommunikálni,

ha üzensz, mert ugye te valamennyinkben itt éltél, és elvesztésed bő veszteséget okozott, lelkieken

túl is.

Hát írtam. „Most nem akarom rögtön a legrosszabbat.”

- Mi, mi történt, Emily? – nem törődve érzelmi kirohanásával, csak egy szót firkáltam a homokba

túldíszített betűkkel, már-már hasonlítható volt írásom a kódexek kezdőbetűihez, csakhogy nálam

minden betű olyan szép volt.

 

 

Szeretlek!

 



- Jaj, Emilym, tudod, hogy én is örökkön örökké, de most válaszolj, mi történt!

 

Robert
 

Egy pillanatig semmit nem észleltem, majd hirtelen selyem suhogását véltem hallani magam körül,

azután elkezdett kirajzolódni előttem Emily ruhájának alakja, majd ő maga is.

Egyre közeledett felém, majd megszólalt.

- Most már hallasz, angyalom? – kérdezte a megszokottnál ércesebb, mégis megnyugtató hangon.

- Persze, de mi történt? – kérdeztem mámoros jókedvemben.

- Segítened kell! – sikított olyan élesen, hogy azt hittem, menten kiszakad a dobhártyám, vagy a

fejünkre esik a hold, legalábbis, hogy valami szörnyűség fog történni.

- Jaj, hagyd ezt a pokoli sikolyt, mert azt kívánom menten, hogy bár tűnnél el.

- Rendben, azért ne harapd le a fejem. Ugyanis az a helyzet, hogy most arra készülnek, hogy

testemet felszabdalják.

- Mi? – döbbentem meg egy pillanatra, majd ugye győz a józanész és visszatértem a tárgyhoz. – De

ez  hogy  lehetséges,  Emily?  Na meg az  a… -  nem találtam szavakat,  így  normál  hangnemben

folytattam. – férjed, miért nem állítja meg őket?

- Ne kapd föl a vizet! – csitított. – Épp most győzködi őket.



- Megkérted? – kérdezte ellentmondást nem tűrő hangon.

-  Na,  figyelj  jól  rám!  Vele  nem tudok  kapcsolatba  lépni,  és  szerinted  az  üzenetemet  hogy

karcoltam volna a taxi falába? Nem vagyok én lidérc! – kelt ki  magából villámgyorsan. Rögtön

tudtam, ez nem az én Emilym.

 

*

 

 



3. Bumm!
 



Peter
 

A  telefon  persze  mindig  a  legrosszabb  percben  csörög,  de  most  mégis  széles  mosollyal  az

arcomon nyomtam meg a válasz gombot. A kijelző idegesen újságolta újra és újra: a vonal végén a

másik lányom, Mary vár rám.

- Apa.

- Lányom.

- Jaj, hagyd, hogy elkezdjem valahogy. Nos, ugye volt egy pasim.

- Aha, de ki ne ejtsd a nevét.

- És szakítottunk.

- Ja, elhagyott a szemét.

- Terhes vagyok tőle.

- Mi? ! – szakadt ki belőlem. Ez már tényleg sok(k).

- Apa, ő hallani sem akar a gyerekről.

 

*
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