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1.
 

A jégcsapretek rendkívül hasznos zöldségféle. Tele vitaminokkal,  enzimekkel és létfontosságú
ásványi anyagokkal. Állítólag a bőr is szebb lesz tőle. Egyes állítások szerint a japán nők is a fokozott
retekcsíra fogyasztásnak köszönhetik bőrük üde frissességét és selymességét.

Mindezeken felül a jégcsapretek egy elég karakteres növény. Arra fogékony emberek számára
még fallikus jelleggel is bír. De úgy látszik, vannak olyan emberek is, akik szemében még fegyver
jellege is van e vitamindús zöldségnek.

Steven Ottmeyer nem tudta, mit mondjon a mellette álló kollégáinak. Tulajdonképpen a látvány
hatására  egyfajta  gondolatnélküli  állapotba  került.  Olyan  állapotba,  amely  eléréséért  évekig  is
dolgoznak, gyakorolnak a spirituális emberek, tetemes összegeket hagyva a meditációt oktató guruk
zsebében. Steven nem kívánta elérni eme állapotot, ez a dolog spontán következett be nála, amint
belépett a helyiségbe.

A  helyszín  egy  bevásárló  központ  kávézójának  hátsó  traktusa  volt,  ahova  leginkább
szerelmespárok szoktak elvonulni, nem pedig meglett, molett hölgyek bevásárló szatyrokkal. A két
hölgy valamiért mégis ide húzódott és cappuccinot rendelt mandulatöretes aprósüteménnyel, hogy
elpletykálgassanak vásárlás után. Megjárták már a komplexum élelmiszer részlegét is, egyikük ott
tett szert a csaknem fél méteres jégcsapretekre. Ez a jégcsapretek pedig most véres felkiáltójelként
állt ki az őszülő hajú idős hölgy szemüregéből. A kis fotelben ülő hulla feje hátracsuklott, a jókora
retek pedig csaknem tökéletes függőleges pozícióban meredt az intarzia berakást imitáló polisztirol
álmennyezet felé. A zöldségféle jó egyharmada mélyen be volt ékelődve a szemüregbe, olyan erővel
döfhették bele,  hogy az átszakította a koponya szemüregének vékony hátfal  csontját és mélyen
belefúródott az agyba. A szétrobbant szemgolyó maradványa a már száradó csarnokvízzel pedig
groteszk  könnyként  folyt  le  a  nő  bal  arcán.  Jobb  szeme  még  halálában  is  riadtan  meredt  a
mennyezetre, mint ha azon szörnyülködne, vajon kinek jut eszébe ilyen ízléstelen, lehetetlen színű
faberakás-utánzatot készteni abban a korban, amikor a számítógépek a legélethűbb famintázatokat
képesek generálni egyetlen gomb-nyomásra.

Steven Ottmeyer meditatív állapota múlóban volt és pislogott egyet. Oldalra nézett a fintorgó
egyenruhás  helyszínelőre,  akinek  vörös  bajusza  teljesen  úgy  nézett  ki,  mintha  kenderkócból
kanyarintották volna az orra alá. A vörös bajszú nem nézett vissza rá, hanem a hullára meredve
megszólalt:

– Tudja, én imádtam a retket. Eddig. De attól tartok, soha többé nem fogok retket enni. Sem ilyet
– lapos, széles körmű mutatóujjával a „fegyverre” mutatott –, sem pedig másmilyet.

– Megértem – nyögte kis Steven, és elfordult a groteszk látványtól.

– Látta valaki, hogy történt? Szemtanúk?

Ezúttal a másik rendőr szólalt meg. Magas, sovány fickó volt, szintén bajusszal. Úgy látszik, ez az
új divat az őrsön. Mintha a hetvenes évekből léptek volna elő, valamilyen friscói buzibárból.

– Egy egész bagázs. Pontosan heten látták a történteket, plusz a pultos lány. Néhányukat már
kikérdeztünk,  de  a  java  magára  vár,  főnök.  Eredetileg  többen  voltak  a  kávézóban,  de  sokan
meglógtak, mielőtt kiérkeztünk. Szerencsére gyerek nem volt köztük. A fenének se hiányzik ebben a



beteg városban, hogy olyan emberek nőjenek fel benne, akik hisztérikusan felsírnak, ha meglátnak
egy retket.

– Remek. Akkor a pultos csajjal kezdem. Az elkövető?

– Ott ül kinn. El is jött mellette. Draper és Hastings őrzik. Addig nem vihetjük be, amíg maga nem
ad rá engedélyt. Gondolom, őt nem itt akarja kihallgatni?

Steven hátranézett, az L alakú kávézó egyik sarkába. Egy kisírt szemű, hatvan és hetven közötti
asszony ült magába roskadva, kétoldalt a két egyenruhás állt és őrizte. A nő úgy nézett ki, mint a
kedves nagynénik mintapéldánya. Őszülő, kontyba fogott haj, szerény, de igényes és tiszta, őszi
színekben játszó kosztüm és a nyaka körül terrakotta színű selyemsál.

– Te jó ég! – sóhajtott Steven. – Min kaphattak ezek így össze? A vasárnapi bingón a templomban?
Vagy azon, hogy épp melyik ótvar kábelcsatornán ismétlik a Dinasztiát?

– Fogalmam sincs. Az asszony nem tett semmit, miután a másiknak a szemébe döfte a retket, nem
menekült el, csak döbbenten és értetlenül nézte, mit művelt, és zokogott. Azt hajtogatta csendben,
hogy nem, ezt ő nem tehette. Normálisnak néz ki egyébként.

– Akár a nagyanyám is lehetne – szólalt meg a vörös bajszú. – De arra azért nem kérném meg,
hogy kössön nekem egy sálat. Ha ezt műveli egy retekkel, mire lehet képes a kötőtűvel…

Steven elengedte a füle mellett a zsaru morbid humo-rizálását, és hátra nyúlva jobb kezével
masszírozni kezdte a nyakát. A napok alatt felgyülemlett feszültség mintha ott építette volna ki
hídfőállását. Két teljes napja talpon volt, ez az eset pedig végképp nem hiányzott neki.

Az alapvetően békés Braytonban mostanában megsza-porodtak a verekedések. Semmi komoly, de
mivel gyilkosságok híján nem volt kimondottan gyilkossági csoport, minden piti ügynél ott kellett
lennie.  Ez a váratlan erőszak-dömping eléggé lefárasztotta.  Legszívesebben hazament volna,  és
kikapcsolva minden elérhetőséget, átaludt volna egy hetet.

Őszintén  irigyelte  a  medvéket,  akik  kisebb  megszakításokkal  csaknem  egy  teljes  évszakot
átalhatnak anélkül, hogy idióta emberek ügyeivel kellene foglalkozniuk. Ez az eset pedig csak újabb
bizonyítékul szolgált a számára, hogy ha majd nyugdíjba vonul, lehetőleg ezt minél távolabb tegye a
városi élettől. Idejét majd nagy sétákkal, nagy kajálásokkal és olvasással tölti, esetleg könyvet ír, és
ha  még  áll  majd  a  cerka,  akkor  jókat  dug  egy  arra  alkalmas  partnerrel,  persze  szigorúan
érzelemmentesen, „csak szex” alapon. No, és persze megtanul ukulelén játszani. Ez már régi vágya
volt, de eddig még sosem jutott el odáig, hogy elkezdje. Vett ugyan egy szoprán ukulelét, ami még jó
márkának is számít, egy Pono-t, egyenesen Hawaii-ról, de az csak ott porosodott a falon.

Elege volt már a városból, az emberekből és a nőkből is. Legutóbbi kapcsolata amiatt futott
zátonyra,  hogy nem volt  haj-landó elmenni egy kutyaszépség versenyre,  ahol  elmebeteg gazdik
Sassoon-frizurát fésülnek a szerencsétlen négylábúak szőrzetéből. A dolgokat – így a kutyákat is – a
maguk természetes állapotában szerette.

Steven elindult az asszony felé, aztán jobbnak látta, ha mégsem megy oda hozzá. Sem ő, sem a
körülmények nem voltak alkalmasak a kihallgatásra. Lesz még erre idő bőven. Inkább a pult felé
fordult,  ami  mögött  egy  egyenruhás  ténykedett.  Stapleton-nak  hívták  és  nem  viselt  bajuszt.
Szerencsére,  ugyanis  akkor  Steven  egész  biztosan  elkezdi  dudorászni  az  „I  Will  Survive”-ot.
Otthonosan tett-vett a pult mögött, úgy kezelte a kávéfőző gépet, mint ha egész életében ezzel
foglalkozott volna. Készségesen készítette a kávét kollégáinak, akik olyan nyugalommal várták a
frissítő nedűt, mintha nem is lenne a közelben egy halott nő a szemébe döfött félméteres retekkel. A



pultos lány egy széken ült a pult előtt és üres bambasággal meredt maga elé. Steven közeledtére
felnézett.

– Helló. Maga is zsaru, ugye?

Steven bólintott.

– Attól tartok, ma kicsit több rendőrt látott a kelleténél, ha nem tévedek. Steven Ottmeyer vagyok,
én vezetem a nyomozást. Bár itt most megvan a tettes, szóval inkább az indítékokat keressük. Ha
ugyanis nem volna tettes, a megyeiek már küldtek volna egy gyilkossági nyomozót. De nem lepne
meg, ha nem találnánk semmilyen indítékot. A fél város dilinyós lett. Pedig ez még csak nem is New
York vagy L.A., csak egy átlagos város.

– Ezzel egyet értek. Én sem vagyok kivétel és maga sem, ha rendőrnek állt. Olivia Meyer vagyok.
Egy hónapja dolgozom itt, erre meg ez történik!

A lány huszonöt körüli lehetett, láthatóan festett vörösesbarna haja egyenesen lapult a fejére, de
neki ez kifejezetten jól állt, kiemelte szép fejformáját. Steven kényszeredetten vette tudomásul, hogy
a dolgok természetességére vonatkozó elvárásainak masszív szerkezetében meglazult néhány csavar.
Ráadásul a lány vezetékneve szerepelt az ő vezetéknevében. Mint valami jel.

– Gondolom, rá akar gyújtani. Kimehetünk, ha akarja.

– Rosszul gondolja. Lassan egy éve már, hogy leszoktam. De ha maga bagózna, akkor kimehetünk.
Meg amúgy is jobb volna a levegőn, mert ez a hely kissé nyomasztó lett a történtek miatt. Valószínű,
hogy hetekig fel fogok sírni álmomban.

Elindultak a személyzeti  részleg felé,  ahol  volt  egy külön kijárat  a  tetőtérre a dolgozóknak.
Stevent meglepte a lány magassága. Amikor felállt, jó kétujjnyival magasabb volt, mint ő. Már-már
modell alkat.

–  Én sem dohányzom –  mondta Steven,  miközben elha-ladtak egy biztonsági  őr  mellett,  aki
szemhunyással jelezte, hogy oké, a lányt ismeri, róla meg tudja, hogy zsaru. Az egész épületben híre
ment a retkes gyilkosságnak.

– Nem is dohányoztam soha. Valahogy nem volt rá inge-renciám. – Steven maga sem értette, miért
kezd ilyen személyes csevelybe ezzel a lánnyal. Vagyis értette. A nő jól nézett ki.

–  A családban nálunk mindenki bagózott.  Úgy nőttem fel,  hogy vágni lehetett  a füstöt.  Már
kiskölyök koromban olyan masszív bagószagom volt, hogy az oviban akár hamutartó is lehetett volna
a jelem. A suliban azzal vádoltak a tanárok, hogy suttyomban cigizek. Talán éppen ezért még csak
meg sem próbáltam soha.

–  Szerencsés  ember.  No de gondolom,  nem azért  akar  velem beszélni,  hogy kielemezzük a
gyerekkorát, vagy hogy egy pótcselekvésről értekezzünk. Benne vagyok ebben is, de akkor kérem a
pszichiáteri tiszteletdíjat.

Kiértek a tetőre. Egy csikkekkel teli, álló hamutartó jelezte, hogy a személyzet ide jár cigizni. Ezt
a tényt megerősítendő egy kék takarító köpenyt viselő nő is éppen itt hódolt káros szenvedélyének.
Aszott  arca  kétoldalt  behorpadt,  ahogy  szívta  a  Camel-t.  Kissé  távolabb  mentek  a  nőtől  a
betonplaccon.

– Elnézést, ha untattam. Akkor a lényegre térnék. Látta mi történt?



– Persze, hogy láttam. Sajnos. Bárcsak ne láttam volna! Direkt figyeltem a két öreglányt, mert
annyira szimpatikusak voltak. Az, aki döfött, szakasztott úgy néz ki, mint a nagymamám, aki három
éve meghalt. A másik is nagyon szimpatikus volt.

– Szóval szimpatikusak voltak. Tehát nem veszekedtek, vagy ilyesmi…

– Nem, dehogy! Hát éppen ez az! Kedvesek voltak, mosolyogtak. Régi barátnők lehettek, nem
tudom,  de  ezt  önök  úgyis  tudják  már.  Még  kedélyesen  kacarásztak  is.  Mandulatöretes
aprósüteményt kértek a cappuccinohoz, annyira kedvesek voltak, hogy még tettem hozzá nekik
kettőt-kettőt  grátisz.  Na,  ilyenkor  érzem  furcsán  magam,  hogy  leszoktam  a  bagóról.  Remeg
kezem-lábam.

A lány hangja kissé mélyebb volt a szokásosnál, de nem férfiasan, hanem inkább dögösen. Steven
azt vette észre, hogy élvezi hallgatni.

– Oké, Olivia, szóval kedélyesen cseverésztek, kávézgattak és a mandulatöretes aprósüteményt
rágicsálták. De valami szóváltás csak volt köztük, ami ezt előidézhette. Valami oka csak van annak,
hogy szemen döfnek valakit. Nekem például elég nyomós ok szükségeltetne egy ilyen akcióhoz.

– Nézze, nem vagyok hallgatózó típus. Nem szoktam a vendégek társalgását lefülelni, hogy aztán
jókat  pletykáljak róla  a  Facebook-on.  Tőlem távol,  hátul  ültek,  szájról  olvasni  meg nem tudok.
Mosolyogtak egymásra, kimondottan kedvesek voltak. Nem hinném, hogy ilyen kedves küllemmel
épp egymás anyját szidták volna. Semmi veszekedés, egy hangos szó se! – csóválta a fejét a lány. –
Végig őket néztem! De nem azért, mert kíváncsi voltam a beszélgetésükre, hanem, mint mondtam,
azért, mert szimpatikusak voltak. Egyszer csak az egyik megdermedt, még a szeme is kigúvadt, mint
két  ping-pong  labda,  aztán  kikapta  a  retket  a  szatyorból,  és  sutty!  Köpni-nyelni  nem tudtam
megle-petésemben! A másiknak még arra sem volt ideje, hogy kiáltson. Azonnal meghalt. Olyan
gyorsan és olyan erővel vágta bele a retket az öregcsaj, hogy… húúúhh…

Olivia behunyta a szemét. Ekkor jutott Steven eszébe, hogy meg sem figyelte, milyen színű a
szeme. Egy nyomozónál ez nem éppen jó pont, úgy látszik, túlságosan elragadta a hangja. Biztos
barna, gondolta magában és azt várta, mikor nyitja ki a szemét a lány. Kinyitotta. Természetesen,
barna szeme volt.

– Maguk zsaruk biztos sok ilyesmivel találkoznak, de a magunk fajta legfeljebb idétlen filmeken
lát ilyesmit.

– Ne gondolja. Ez még engem is kiakasztott. Láttam már pár furcsaságot, de azért a legtöbb
gyilkosság egészen szokványos volt. Lövések, késszúrások, fojtogatás, mérgezés, szóval az általános
papírforma. Tehát akkor semmi sértegetés, hangos szóváltás, csak hirtelen akció? Hihetetlen.

– Az. Ha egy joviális öreglány ilyesmire képes egyik pillanatról a másikra, akkor mire számíthat az
ember ebben a világban? Beszarás!

– A többiek is látták? Mármint a vendégek. Úgy tudom, többen is voltak a kávézóban.

– A vendégek el voltak foglalva a saját dolgukkal. Azt hiszem, én néztem egyedül őket. De amikor
megtörtént ez a rémség, a többiek is odafordították a tekintetüket. Aztán persze volt sikoltozás meg
minden. A legtöbben leléptek, persze fizetés nélkül.

– Odakapták a fejüket? Ezek szerint mégis volt kiáltás vagy ilyesmi?

– Kiáltás? Dehogy! De az a hang! Tudja, ahogy azzal az iszonyatos erővel belevágta azt a bazi



nagy retket. Olyan hangos cuppanás féle volt, még sosem hallottam hasonló hangot. Azt hiszem az
öregcsaj  szemgolyója  kipukkant  vagy  mi.  Ez  annyira  szörnyű  és  gusztustalan.  Szerencsétlen.
Gyanútlanul beül kávézni egy régi barátnőjével, az meg egyik pillanatról a másikra megmakkan, és
kinyírja egy jégcsapretekkel. Az ember azt várná, hogy ha már megélt tisztességben ennyi évet, most
már  kihúzza  a  végelgyengülésig  anélkül,  hogy  kidurrantsák  a  kukkolóját.  Nehogy  úgy  tűnjön
magának, hogy poénra veszem, most is remeg a belem, ha majd nem lát, lehet, hogy kidobom a
taccsot. Nagyon sajnálom szegényt. Mindkettőt, nem csak az áldozatot. Mert a másik, aki döfött, nos,
tényleg  őszintének  tűnik,  olyannak,  aki  valóban  nem  volt  tudatában,  amikor  cselekedett.  Egy
kricsmiben még el is tudok képzelni egy hasonló jelenetet néhány kiszámíthatatlan alkesszal. Ott
néha azért fejbe csapkodják egymást söröskriglivel, meg ilyesmi. De egy kávézóban? Ótvar halálnem,
ugye?

– Extra ótvar. Lesz dolga bőven a temetkezési vállal-kozónak, ha a család fel akarja ravataloztatni.
Inkább megfojtotta volna, vagy vágta volna fejbe egy nagy üveg hamutartóval. Na, az sem éppen
üdvös polgári cselekedet, de mégsem ennyire… ennyire…

– Bizarr – fejezte be a mondatot a lány.

– Igen, bizarr. Az erőszakos halál minden formája elég bizarr, de ez… ez nagyon bizarr.

Bár a pokolba kívánta ezt az egész ügyet, de a nyomozó valamiért mégis örült, hogy ezt a lányt
hallgathatja, láthatja. Akármin is ment át, üdítő jelenség volt, még megrázkódtatásában is. Még a
látottak után is valamiféle megmagyarázhatatlan derű lengte körül.

–  Nos,  Olivia,  köszönöm a segítségét.  Nem is  rabolom tovább az idejét.  Ha gondolja,  akkor
hazamehet. Itt ma már biztosan nem fog senki kávét inni a zsarukon kívül,  és erős a gyanúm,
ismerve őket,  hogy az  összes  mandulatöretes  és  egyéb süteményt  is  fel  fogják  zabálni,  annak
ellenére, hogy a mellé társuló látvány egy vérbe fagyott hulla. A kollégák, gondolom, már felvették
az adatait, ha szükség lesz önre, keresni fogjuk.

Olivia rámeresztette barna szemét. Szép, csillogó, mogyo-róbarna szempár, az íriszen semmi folt,
a tekintete tiszta.

– Nos, a kollégái már felzabálták a sütiket. Gondolom, a gyűrődések kisimítása végett, amelyek
bársonyos lelkükön kelet-keztek a stressz hatására. Ennyi volt a kihallgatásom? Ezt már elmondtam
a kollégáinak is. Elég lett volna, ha továbbadják magának, én meg már otthon lehetnék, és be is
rúghattam volna a nagy sokk utókezelése végett. Két éve tartogatok egy üveg bourbont, ami többe
kerül, mint háromhavi lakbérem. Igaz, hogy azt gondoltam, valami örömtelibb esemény apropóján
tekerem le a nyakát, de ha már az élet, ez a perverz rendező így hozta, akkor talán most jött el az
ideje, hogy kikapjam a hűtőből és lesmároljam.

– Sajnálom, hogy csalódást okozok. De legalább meg-mentettem az alkoholizmus egyik lépcsőjétől.
Bourbon barátja talán megbocsátja, ha egy kicsivel később váltanak csókot egymással.

– Ha-ha. Nagyon vicces. Siet amúgy? Vagy még el kell játszania ezt a „zsaru kérdez” játékot a
többiekkel is?

Steven meglepődött a kérdésen.

– Ki kell kérdeznem mindenkit, igen. Tudom, hogy ebben az esetben semmi értelme, de ez a
szabály. Az ügy tekintetében fontos újdonságokat nem fogok megtudni, legfeljebb olyasmiket, hogy
ki mást emlékeztet a gyilkos a nagymamájára… De miért kérdezte, hogy sietek-e?



A lány elpirult.

– Ó, anyám, lebuktam. De ciki… Na, most azt hiszi, hogy a traumát megélt liba magára akar
mászni,  mint  azokban  a  kiszámítható  dramaturgiájú,  harmatgyenge  filmeken.  Ne  értsen  félre,
nyomozó, csak úgy gondoltam, maga az első normális arc a mai szarság után, akivel lehet értelmesen
szót váltani.  Gondoltam, nem kell egyedül innom. De ne féljen, nem vágyom stresszoldó szexre
magával.  Annyira  még  nem  vagyok  kiéhezve.  Ahogy  sem  a  magányos,  sem  pedig  a  társas
alkoholizálást nem favorizálom. De akadnak olyan pillanatok, amikor elő kell venni az ilyesmit.

Steven ujjongott belül. Pár perce még mindent a pokolba kívánt, most meg ez a csaj, aki ráadásul
még tetszik is neki, meg akar inni vele valamit. Igyekezve leplezni örömét, megvakarta a fejét.

– Ez érthető. Dehogy is értem félre. A szeme előtt történt meg egy gyilkosság. Viszont nekem még
dolgom van. Igyekszem gyorsan végezni, sok szemtanú hajlamos ilyenkor túlságosan is megnyílni, és
ha nem tartom a kezemben a dolgot, a végére már arról beszél, hogy fűszerez kerti hússütésnél,
vagy hogy tíz dollárral tartozik neki a veje. De ha megvár, szívesen meghívom valamire. Addigra a
szolgálatom is lejár. Akár be is rúghatunk, de nem vagyok valami üdvös jelenség olyankor.

– Rendes magától. Menjen, essen túl rajta. Én még maradok kicsit itt a levegőn. Szárítom a
trauma verejtékétől ázott lelkem ebben a szép tavaszi napsütésben. Aztán majd elmeséli a frissen
szerzett fűszerezési fortélyokat. Az együtt berúgástól meg nem kell tartania. Odáig nem megyünk el,
hogy tartania kelljen a fejem, amíg hányok. Remélem, hogy nekem sem a magáét.

A férfi biccentett, a szája sarkában olyan mosollyal, amilyen a régi barátoknak szokott lenni.
Olivia nézte, ahogy megfordul és zömök testalkatával, kissé billegős járásával elindul befelé. Tetszett
neki a fickó. Nem a mackós testalkata, a fakó szőkésbarna haja, vagy a kerekded arca miatt, amiben
kék szempár csillogott, hanem inkább a stílusa miatt. Tudta, hogy ezzel a kis párbeszéddel valami új
kezdődött el az életében.
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Roland Stephenson szerette a szakmáját. Mi tagadás, jó is volt benne, ha nem a legjobb. Persze,
ez viszonyítás kérdése. Hiszen minden jónál van még jobb, ráadásul az emberek ízlése különböző.
Ám Roland Stephensonnal csempéztetni a kony-hapultot vagy a fürdőszobát presztízs értékkel bírt a
városban. Ez talán annak volt köszönhető, hogy Rolandnak sikerült némi európai stílust csempésznie
a munkájába. Elvégre a szakmája európai gyökerekkel rendelkezik, s visszanyúlik egészen az ókorba.
Roland is gyakorta nyúlt vissza az ókorba, elszántan tanulmányozta a római és görög mozaikokat,
amelyek dacolva az évezredekkel, hirdették készítőik mesteri képességeit.

Speciális,  saját  maga  által  tervezett  mozaikokkal  kápráztatta  el  megrendelőit,  de  még  egy
egyszerű 6x6 hüvelykes csempével is csodákat tudott művelni, valamivel mindig megbolondította a
burkolatot, természetesen a megrendelő előzetes engedélyével. Egy 45 fokban elforgatott csempesor
vagy egy merész ívű lezárás a sorok tetején egészen egyedi arculatot adott az egyébként egyhangú
és unalmas burkolatoknak. A megrendelők pedig mindig kötélnek álltak, akkor is, ha az extra munka
költségtöbblettel járt. A mesternek ráadásul egész jó beszélőkéje volt, szókincse és tájékozottsága
jóval túlmutatott az építőiparban megszokott meccs-sör-csajok témánál. Azon túl, hogy szakmájának
igazi mestere volt, mindenkivel remekül megtalálta a közös hullámhosszt.

Roland nem csak az internetről merített ihletet, hanem vakációit gyakran az öreg kontinensen
ejtette meg, főleg, miután már megtehette, hiszen tevékenységével elég jól keresett. Olasz és német
mesterekkel töltött el napokat, munkásruhában, ahelyett, hogy a hely nevezetességeit fényképezte
volna, mint a többi amerikai turista, akik a bámészkodásaik után oda menekültek, ahol egy kicsit
otthon lehettek: valamelyik McDonald’s-ba, Burger King-be vagy a Wendy’s-be. Egyik korai útján
Rómában találkozott is egy hazájából való turistacsoporttal,  akik perverz módon a Pizza Hut-ot
keresték a pizza őshazájában.

Az amerikai burkolómester sosem utazott csoportosan, utazásai mindig egyéniek és egyediek
voltak.  Kiterjedt  levelezést  folytatott  szakmájának  európai  képviselőivel,  akik  utazásai  során
vendégül látták, s ezt a vendéglátást ő is viszonozta, amikor alkalma nyílt rá. Mondhatjuk, hogy
Roland  szakmájának  nemzetközi  közvetítője  volt  s  elkötelezettje.  Mesterségén  belül  egyfajta
kultúrmissziót  teljesített.  Ennek  eredménye  pedig  az  volt,  hogy  a  megye  leghíresebb  és
legkeresettebb  burkolómestere  lett.

Nem volt híve annak, hogy csak felvegye a munkát, aztán kiadja másnak. Munkájának presztízs
értékét éppen ez adta meg. Ahogy Picasso sem másokkal festtette meg műveit, ő sem tehette meg,
hogy  az  alkotást  másra  bízza.  Mindig  saját  maga,  a  két  kezével  dolgozott.  Még  segédeit  is
megválogatta,  s  aki  a  keze  alatt  dolgozhatott,  azt  ő  is  nagy  becsben  tartotta.  Hírnevének
köszönhetően megtehette volna, hogy több embert foglalkoztat, létrehoz egy nagyobb építőipari
céget, ahol csak a neve díszeleg a területre kijáró kisteherautók oldalán, de ő valóban szerelmese
volt a szakmájának.

Alexander  Neville  volt  a  megye  első  és  egyetlen  olyan  festőművésze,  akinek  állandó  önálló
kiállítása volt New Yorkban, ráadásul az ottani galériák versengtek a kiállítások jogáért. Stílusa
egészen rendkívüli módon ötvözte a korai kubista jegyeket a saját, első sorban íveket és spirálokat
felvonultató stílusával.

Képeinek külön érdekessége volt, hogy a rajta szereplő meztelen nők vagináját is egy spirállal
ábrázolta. A férfialakok pénisze helyére is spirált festett. Ám a vaginákat befelé csavarodó, míg a



péniszeket kifelé csavarodó spirálokkal ábrázolta. Egyes kritikusok egyre gyakrabban írták le ezt,
mint  „Neville  stílust”,  s  a  dolgok  ilyetén  alakulása  azt  vetítette  előre,  hogy  ez  az  elnevezés
fogalomként vonul be egyszer a képzőművészetbe. A New York-i és friscoi galériák sznob műértői
különféle szofisztikált elméleteket fognak felállítani stílusával kapcsolatban, miközben úgy tartják a
kezükben a pezsgős flőtét, aminek a látványától egy normális embert kiráz a hideg. A művészek
halála után pedig az ilyen dolgok rendszerint sokkal inkább elterjednek, ahogy a stílus a műértők
köztudatában patinásodik. Neville, Brayton büszkesége nem is sejtette, hogy időben milyen közel áll
ehhez a lehetőséghez.

Mindezen dolgok mellett Alexander Neville rendkívül köz-vetlen, szerény és barátságos fickó volt.
Pontosan az a „normális” típus, akit kirázott a hideg az említett műértők sznobizmusától (és attól,
ahogy  látszólagos  hanyag  eleganciával  tartják  a  pezsgős  flőtét).  Ez  volt  Roland  Stephenson
benyomása is, amikor bekanyarodott narancssárga Fordjával a művész háza elé, és meglátta őt
norvégmintás mellényében integetni.

Hamar  szót  értettek  egymással,  s  bár  társadalmilag  látszólag  különböző  fokokon  álltak,  e
különbözőségek már néhány mondat után feloldódtak. Hiszen Roland Stephenson nem egyszerűen
burkoló volt, hanem művész.

A  festő  fürdőszobájának  burkolatát  együtt  tervezték  meg,  nagy  egyetértésben,  értékes
tanácsokkal egészítve ki egymás ötleteit. Egyfajta művészi-szakmai szimbiózis volt ez, az a tökéletes
találkozás, amikor minden darab tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Amikor a kulcs illik a zárba,
amikor a fűszer passzol az ételhez, amikor egy ruha tökéletesen simul viselőjének testére. Öröm így
elkezdeni egy munkát, s a határidő sem szorította Rolandot, hiszen Neville számára a végeredmény
volt a lényeg, a pénz nem számított.

Meglepetésként Roland egy mozaikbetétet is tervezett a fürdőkád fölé, ami első látásra elnyerte a
festő tetszését, amint meglátta a kiprintelt kompjútergrafikát. A burkoló mester tudta, hol lehet
megfogni a kuncsaftokat. Mindig az ízlésüknek megfelelő húrt pengette. A medencének is beillő kád
fölé tervezett mozaik betét központi motívuma természetesen egy kettős spirál volt, kifelé forgó,
amiből a jobb oldali átfordult befelé tekeredőre, szigorúan az aranymetszés arányai szerint tervezve.

Egy szép tavaszi napon kezdődött el a munka. A festő felesége friss briósokkal és New York-i
recept alapján készült bagel-lel lepte meg a mestert és két segédjét minden reggel, amelyeket maga
sütött. A munka családias hangulatban folyt, s Roland úgy érezte, az élete tökéletes. A kölcsönös
emberi szimpátia és a tökéletes munkakapcsolat talán komoly és értékes barátsággá is érhetett
volna. Éppen ezért, maga sem értette, hogy miért metszette át egy átlósan elvágott 10x10 inches
fajanszcsempe rendkívül éles vágott élével kuncsaftja nyakát. Ráadásul olyan erővel, hogy csaknem
levált a művész feje a testéről.
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– Egy csempével? – kérdezte iszonyodva Olivia. Kezében megállt a kávéscsésze és inkább nem
ivott bele, visszatette az asztalra. Nagyot koppant a csésze az asztallapon, még ki is löttyent egy
kevés a barna, meglehetősen hígra főzött nedűből. Ez volt az a tipikus amerikai kávé, amit folyton
újra töltenek, úgy isszák, mint a vizet, mégsem áll meg tőle a szívük. Az európaiak ezt a kávé
paródiájának sem nevezik általában.

– Persze. Láttál már félbe vágott csempét? Tudod, olyan kis ipari gyémánt kerékkel karcolják meg,
aztán kettétörik. A törés mentén meg szokták csiszolni, mert különben nagyon éles. Láttam ilyet,
amikor a konyhát burkolták. Nos, ez a csempe meg jó nagy volt, az átlósan képződött él meg olyan
hosszú, mint egy machete éle és legalább olyan éles. Úgy viszi a húst, mint…

– Na,  jó,  nem akarom hallani!  Hagyd abba!  Kérlek,  kímélj  meg a  részletektől!  Elég  volt  a
retekharcos  öreglány  a  kávézóban.  Azt  hittem,  valami  másról  is  fogunk  beszélni,  nem csak  a
munkádról.

Ez volt a második találkájuk. Steve, a zsaru és Olivia a pultoslány a kávézóból úgy érezték, mintha
ezer éve ismernék egymást. Először aznap ültek le egy italra, amikor az egyik idős hölgy rögtönzött
szemműtétet  hajtott  végre  barátnőjén  a  retekkel,  ez  pedig  éppen egy  hete  volt.  A  tervezettel
ellentétben mégsem ittak alkoholt, és Olivia otthon sem pótolta ezt a mulasztást. Az Evan Williams
továbbra is ottmaradt felbontatlanul a hűtő-szekrénye ajtajának italrekeszében. Úgy gondolta, talán
mégis  majd  valami  örömteli  esemény apropóján  fogja  szerét  ejteni  a  kinyitásának,  de  az  még
egyelőre váratott magára.

Az alkohol helyett kakaót ittak egy „Pékbüfé” nevű helyen, természetesen forrón és habbal. Ez
utóbbi extra lehetőség huszonöt centes felárral még fel is volt tüntetve németül, stílusosan gótikus
betűkkel a választék listán a pult mögötti falon: „Mit Schlag”. Ez igencsak meglepő volt, mivel a hely
egyáltalán  nem volt  exkluzívnak  nevezhető.  Egyszerű  büfé  volt  búrkiflikkel,  croissant-okkal  és
zsemlékkel, tejjel és kakaóval, a frissen sült péksütemények gyomornedveket beindító illatával és
egy pirospozsgás arcú, duci nővel a pult mögött. A német kifejezés valójában neki volt köszönhető,
ugyanis Hamburgból jött három éve, kiejtésén még erősen érződött a germán akcentus.

Kedélyesen  kielemezgették  a  retekgyilkosság  lehetséges  apropóit,  de  újfent  csak  arra  a
konklúzióra jutottak, hogy a világ egyik fele egészen egyszerűen tele van idiótákkal, míg a másik
felének annyit jelent az erkölcs vagy az alapvető emberi normák, mint ócska bizsu egy halott kurva
nyakán.  Ez  a  magyarázat  pedig,  mint  valami  Jolly  Joker,  ráhúzható  minden hasonló  esetre.  A
bűntényen túl egymás életébe is adtak némi bepillantást. Előkerültek a „kinek mi a kedvenc étele”
típusú kérdések, és mire odakinn sötétedett és Steven másodszor volt vécén a forró kakaó áldásos
hatásának köszönhetően, már azt is  tudta a lányról,  hogy háromévesen fejre állt  egy műanyag
gyerektriciklivel és akkora seb lett a fején, aminek a helye még most is megvan, csak eltakarja a haja.
A vécére kifele menet Steven elképzelte Oliviát tökkopaszon, a fején a fura forradással. Lehangoló
látvány is volt, de egyben vicces is, és ő elnevette magát.

E második találkájuk óta egy teljes hét telt el, s bár telefonszámot cseréltek, egyikük sem hívta a
másikat az egy hét alatt, csupán egyszer, csütörtökön, a felől érdeklődve, hogy benne lenne-e a
másik egy pénteki találkozóban. Egyszerre hívták egymást, de annyira, hogy mindkettejük telefonja
foglaltat jelzett. Másodszorra aztán Olivia volt a gyorsabb. Ezúttal a Hartland park melletti kávézóba
mentek, lehetőleg minél távolabb a Pegot Mall-tól, ahol Olivia dolgozott. Furcsa lett volna éppen



abban a kávézóban randizni, ahol egy hete halálosan szemen döftek valakit.

– Azért ez furcsa – szólalt meg Olivia a kilöttyintett kávé-foltot itatgatva egy szalvétával.

– Mi a furcsa? – kérdezte Steven, noha tudta jól, hogy miről van szó.

– Ne izélj már! Az a furcsa, hogy ilyen bizarr gyilkosságok apropóján találkoztunk először és most
is…

– Most nem, ezt ne mondd! Csak elmeséltem, mivel ez történt, ez a munkám. Gondoltam, érdekes.

A lány elfintorodott.  Ám nem komoly,  inkább amolyan vicces fintor volt  ez.  Elég erőteljesen
félrehúzta a száját. Más nőknél ez már a szépség rovására ment volna, ám nála ez még inkább
előnyére vált. Legalábbis Steven szemében. Magának sem merte bevallani, hogy jobban tetszik neki
Olivia, mint gondolná. Hiába, no, rendszerint így történnek a dolgok. Amikor az ember elhatározza,
hogy valami már nem érdekli, akkor tolja az élet az orra elé, de úgy, hogy nem tud neki ellenállni.

– Marha érdekes. Múlt hét óta retekiszonyom lett, mától meg már a fürdőszobába se tudok úgy
belépni, hogy ne a vérengző mester jusson az eszembe.

Belekortyolt a kávéjába.

– Hát ez az! – mondta Steven – Egyáltalán nem vérengző az ipse! Köztiszteletben álló, kedves
mesterember. Szeretik. Mit szeretik? Imádják! A légynek sem ártott soha. Akár csak az idős hölgy a
kávézóból.

–  Ja,  a retekharcos nagyi.  –  Olivia megint elfintorodott.  –  Úgy látszik,  a bárányok kezdenek
agyarakat  növeszteni.  Jobb  felkészülni,  mert  lehet,  hogy  maholnap  én  fogok  papírszalvétákat
legyömöszölni egy húsvéti nyúlnak öltözött szendvicsember torkán a plázában. Vagy te nyakazol le
mindjárt engem ezzel az asztallal.

–  Ez  nem  vicces  –  mondta  Steven,  de  közben  vigyorgott.  A  lánynak  a  történtek  ellenére
megmaradt a morbid humora, ami szintén tetszett neki.  Ő ugyan elég morbiditást látott már a
munkája során, amiken nem volt kedve mosolyogni érthető okokból, ám ez a lány valami olyasmit
csempészett vissza az életébe, ami nagyon hiányzott neki: a gátlástalan és fesztelen humort.

– Na, és jutottatok valamire? Kapcsolatba hozható a két eset? – kérdezte Olivia a második korty
kávé után.

– Hivatalosan nem hozható összefüggésbe a két eset. Még valamiféle magyarázat is akad rá,
hiszen  nap,  mint  nap  kergülnek  meg  emberek.  Egyesek  pucéran  mennek  ki  a  házból  a
levél-szekrényhez, mások bekattannak egy forgalmi dugóban…

– Mint Mike Douglas az Összeomlásban? – vágott közbe Olivia.

– Nem, nem, annyira azért nem. Ráadásul errefelé nincsenek akkora dugók, mint L.A.-ben. De
annyira igen, hogy össze-verekedjen a fundamentalista prédikátor a tőzsdeügynökkel…

– Szerencsés eset! Hadd hulljon a férgese! – vágott közbe ismét a lány. Ezen aztán hangosan
felnevettek.

– Talán utálod a prédikátorokat? – kérdezte Steven. – Lemerem fogadni, az apád gyerekkorodban
Bibliával vert. Vagy a tőzsdeügynökök által veszítetted el a birtokodat, közepén a reneszánsz stílusú



kastéllyal, s ezért kényszerültél pultosi munkára?

– Á, az apám még nem volt annyira bekattanva, mint a retekharcos néni és a halálcsempéző, hogy
egy  Bibliával  verjen  agyon.  Nem,  semmi  bajom  sincs  amúgy  a  prédikátorokkal  meg  a
tőzsdeügynökökkel.  Sőt,  úgy  szólván  senkivel.  Még  a  Bibliával  sem.  Nekem is  van  egy,  azzal
támasztom ki az erkélyajtót, ó, Uram, bocsáss meg nekem! Csak elképzeltem és vicces volt.

– Pedig nem volt az. A prédikátor úgy vágta torkon a tőzsdeügynököt, mint egy profi kommandós.
Biztos egy akciófilmből leste el. Az meg vagy fél óráig kínlódott térdre esve az aszfalton. Aztán meg
hányt.

– Akár valami modern ördögűzés… A hányás során meg talán mondta fölötte a prédikátor, hogy
„Hagyd el őt, démon, parancsolom neked az Úúúúúúúrjéééézus nevében!”

Steven hangosan felnevetett. Kevesen tudták megnevettetni, a nők közül meg még kevesebben.
Mialatt nevetett, Olivia huncutul összehúzott szemmel nézte a kávéscsésze mögül, majd összevont
szemöldökkel, színpadiasan megszólalt:

– Na, halljak egy nagy áááááment!

Steven erre szabályosan hahotázni kezdett. A kávézó többi vendége őket nézte, a felszolgáló kissé
rosszallóan. Miután lecsillapodott a nevetése, Steven megtörölte kibuggyanó könnyeit.

– Nem vagy normális, de tényleg. Na de visszatérve a két fazonhoz a dugóban. Ők indulatosak
voltak mindketten. A dolgot szóváltás, mutogatás, fenyegetőzés előzte meg. Harminchat fok meleg
volt és órák óta állt a forgalom, mert csőtörés miatt lezárták a Roselyn-t. Tudod, a legtöbben azt
használják, amikor a főútról letérnek, legalábbis az idevalósiak. Az idegek pattanásig feszültek. Ami
azt illeti el is pattantak. Szóval voltak és vannak ilyen esetek. Bárkivel előfordulhat. De olyan esetek,
hogy nyugodt, kedélyes, mosolygós emberek egyik pillanatról a másikra abszurd módon kinyírjanak
valakit, nem igazán. Ez még számomra is új, és nem szeretnék hozzászokni.

–  Szóval  hivatalosan  nem  hozható  kapcsolatba  a  kettő.  De  te  mást  gondolsz,  ugye?  –  a
mogyoróbarna szempár Stevenre meredt. A férfi beletúrt sötétszőke hajába, hátradőlt a széken és
sóhajtott.

– Több, mint furcsa ez. Tudod, én nem hiszek a véletlenekben. Mindenben keresem a logikai
visszacsatolást, hiszen valahol ez a munkám része. Rendszerint meg is találom, ez a dolgom. A
braytoni pitiáner eseteknél ez amúgy sem nagy truváj. De itt megáll a józanész. Erre a két esetre
nem húzható rá a Jolly Joker, ami szerint tele a világ félkegyelművel. Nem tudok mit mondani rá. Ha
pedig az ilyen típusú idióták kezdenek elszaporodni, akkor úgy néz ki, hogy az emberi evolúció
zsákutcához ért, és nagy bajban vagyunk.

– Oké – mondta a lány. – Akkor jobb is, ha mára ejtjük a témát. Elvégre nem ezért találkoztunk. Mi
a terved a nap hátralévő részére?

– Mozi?

Olivia felhúzta a szemöldökét.

– A régi mozit ezer éve bezárták, már csak a multiplex van a Pegot Mallban, oda meg nem
szívesen megyek, épp eleget tartózkodom ott. Amúgy meglehetősen klasszikus pasi vagy. Hacsak
nem pornót akarsz nézni velem. Más már legalább célozgatott volna a szexre. De úgy érzem, te csak
haverkodsz velem.



– Ahogy te is velem – felelte Steven a legkisebb zavar nélkül. Aztán folytatta:

– Nézd, felnőttek vagyunk, te egy jó csaj vagy, és talán én sem vagyok olyan ronda ürge. Rövidre
zárhatnánk a dolgot, hogy felmegyünk valamelyikünkhöz és dugunk egy jót, de valamiért ez most…

– Nyugi, nekem sem. – segítette ki a lány. Csakugyan nem volt kedve lefeküdni Stevennel, nem
mintha nem tetszett volna neki. Még az sem zavarta, hogy alacsonyabb nála. De úgy érezte, érdemes
őt jobban megismernie. Ugyanígy érzett Steven is.

– Steven, jó pasi vagy, nyugi. Bár ki tudja? Lehet, hogy az inged alatt a mellkasodon ott van a torz
ikertestvéred  arca,  akivel  még  embrió  korotokban  nőttetek  össze,  és  akinek  úgy  düllednek  a
szemgolyói, mint a főtt tojás. Na, azért nem vagy egy fiatalkori Mel Gibson, de amit látok, elmegy
egy kis szódavízzel. Ha felveszel egy magas sarkút, még tűrhetően is nézünk ki egymás mellett.

– Kösz. Ezzel a fellegekbe emelted a férfiúi önbecsülésem. Na, és szerencsére Mel Gibson is
rendesen vénül.

– Szívesen. Azért talán nem rúgnám ki az öreg ausztrált a paplanom alól. Legfeljebb utána adnék
neki  tejbe  áztatott  kekszet  és  nézhetné a  tévéshopot.  Tényleg vénül  keményen a  fickó.  Ez  az
elmélyülő arcvonásai mellett a fülén is látszik. Lassan akkora fülei lesznek, mint a Húsvét-szigeti
szobroknak. De komolyra fordítva a szót. Valamiért úgy érzem, ez a mi kis bimbózó ismeretségünk
sokkal értékesebb annál, mintsem hogy most – hogy téged idézzelek – rövidre zárjuk egy kiadós
dugással.  Ha  nagyon  ficánkol  a  libidóm,  elintézem  a  zuhany  alatt,  nyugi,  gondolom  te  is
gyurmázgatsz szorgalmasan. Hé, ne vágj ilyen pofát, felnőttek vagyunk, nem te mondtad?

– Remélem, nem képzeltél el „gyurmázgatás” közben… – Steven egy nagyon kicsit elvörösödött.

– Dehogynem. Vizuális típus vagyok. És remélem, hogy te is elképzeltél engem a zuhany alatt,
ahogy…

– Állj! Hagyd abba! Te most provokálsz!

Olivia huncut mosolya ismét előkerült.

– Áááá, dehogy. Még nem ismersz, milyen vagyok, amikor valóban provokálok!

– Szép kilátások.

– Még kiugorhatsz. Semmi sincs veszve.

– Eszem ágában sincs. Eddig tetszik. Még úgy is, hogy elképzelsz rejszolva.

– Fúj. Ez undorító szó. Tudod mit? Inkább nem is képzellek el. Rejszolós…

Steven ismét a kirobbanó nevetés határán volt.

– Ha még egy kicsit hangosabban mondod, akkor az a vénasszony is megtudja ott a kávézó
végében.

– Mit? Hogy rejszolsz? Na és? Hadd csurgassa a nyálát ő is valamire. Még mindig jobb, mintha
megtámadna egy retekkel.

Steven itt már hangosan nevetett ismét. Ám Olivia született komika volt. Nem ragadt át rá a
féktelen röhögés, arcán ugyanazzal a gúnyos, pajkos nyugalommal folytatta, mialatt Steven teste



már kiflibe hajlott a nevetéstől.

– Szóval, remélem is, hogy elképzeltél engem a zuhany alatt. Akkor legalább férfi vagy. Mert
ugyan nem vagyok leszbó, de azt azért nagyon jól tudom, hogy jó csaj vagyok. Olyan, akit a pasik
nem csak a zuhany alatt képzelnek el, hanem a farkukon. Ööö… vagy a zuhany alatt és a farkukon
egyszerre. Azért az extrém formájú samponos flakonokat ne vedd bele a fantáziálgatásaidba, ha
kérhetném. Én is csak egyszerű humán fajzat vagyok. Mindjárt az asztal alá is lesek, hogy van-e
merevedésed.  Bár  ha  csak  haverkodunk,  az  sem baj,  ha  a  nudlit  szereted… Esetleg  szóljak  a
maminak, hogy támadjon meg egy retekkel, de… hátulról?

– A nu… nud… nud… – Steven már fuldoklott a nevetéstől. Folytak a könnyei, és az oldalát fogta.

– Ki… kikészítesz… ez óriási, még a du… dugásnál is jobb!

Olivia kiitta maradék kávéját és megállta nevetés nélkül. Csak szeme pajkos csillogása árulta el,
hogy belül ő is kacag. Tudta, hogy fog még a férfival együtt kacagni, de komika vénája most nem
engedte. Egyszemélyes közönsége pedig a lehető leghálásabb közönség volt. Az asztal fölött kissé
közelebb hajolt Steven nevetéstől vöröslő arcához, és fakókék szemébe nézve – amit most a nevetés
vérerei vettek körül – kacsintva ennyit mondott:

– Még a dugásnál is? Erre nem tenném le a nagyesküt.

A férfi nevetése abbamaradt és borzongás futott át egész testén. Kénytelen volt még ilyen rövidke
ismeretség után is beismerni magának, hogy ez a nő úgy játszik rajta, mint muzsikus a hangszerén.
Számára ez a helyzet új volt, ő pedig élvezte.

A  további  közös  program  videózás  volt  mozi  helyett,  mégpedig  Olivia  lakásán.  Egymásra
gerjedésről szó sem lehetett, hiszen a lány kamasz öccse is jelen volt. Hárman néztek meg egy DVD-t,
az Összeomlást Mike Douglas-szel. Aztán késő éjszakába nyúlóan nevettek, mert mint kiderült, Olivia
öccse, Trevor sem volt az a magának való srác.

 



4.
 

Az álmok furcsa dolgok. Valójában folyamatosan kutatják az álom mibenlétét, senki sem tudja
egyértelműen,  hogy mi is  valójában.  Amikor felállítanak egy logikusnak látszó elméletet,  amire
számtalan magyarázatot is találnak, akkor jön valami olyan, ami erre a logikus elméletre rácáfol.
Például, hogy az álom nem más, mint az agy olyan művelete, amiben a szerzett tapasztalatokból,
megélt emlékekből kaleidoszkópszerűen rak össze képeket. Ez szerint az álom csupán az agy nevű
számítógép játéka, amely során a megélt dolgokat igyekszik más-más struktúrákba rendezni.

De mi van azokkal az álmokkal, amikor előre megálmodunk dolgokat? Természetesen erre is
létezik logikusnak látszó magyarázat: ugyanaz a helyzet, mint a deja vu jelenségnél, csak az agynak
egy más frekvenciájú működése alatt.  Minden tapasztalás ugyanis  tanulás is  egyben,  főleg,  ha
ismétlődő tapasztalások történnek. Ilyenkor az ismétlődések révén új neuronkapcsolatok jönnek létre.
Ha  pedig  valamilyen  idegrendszeri  anomália  folytán  –  ami  lehet  fáradtság  vagy  idegrendszeri
túlterhelés, stressz – egy bejáratott, régi neuronkapcsolaton fut át egy új tapasztalási inger, azt az
agy úgy érzékeli, mintha már megtörtént volna az eset. Ez is egy lehetséges magyarázata a deja
vu-nek, vagy a dolgok előre megálmodásának.

Ám ezt nagyon sokan cáfolják. Mégpedig olyan deja vu esetekkel, amikor az illető előre tudja,
hogy mi fog történni, és ennek tanúi is vannak. Megmondja, hogy most mi fog történni és valóban az
történik. Ilyen esetek valóban történnek, számos tanúja van, és egyértelműen cáfolja, hogy a dolog
csupán idegrendszeri kapcsolódások játéka volna.

Aztán ott vannak azok az álmok, amikor extrém helyzeteket élünk meg álmodás közben. Akár
extrém szexuális tapasztalást, vagy extrém rettegést, örömet. Repülést, szuperhős létet, vagy akár
egy gyilkosság áldozataivá válunk álmunkban, amit igen erőteljes félelemérzés előz meg. Egyes
állítások szerint ilyenkor az ember álmában megéli a félelmeit, vágyait, egyszóval mindazt, ami valós
életében  nem éri,  éppen  azért,  hogy  ébrenléti  állapotban  eredményesebben  nézzen  szembe  a
dolgokkal. Az álom ez esetben egyfajta szelep.

Az érzelmek megélése ugyanis rendkívül fontos. Például, ha valaki nem éli meg a gyászát egy
szeretett  személy  elvesztése  után,  akkor  ezen  elfojtás  révén  olyan  feszültségek  keletkeznek  a
tudatalattijában, hogy az a későbbiekben különféle betegségekhez, esetleg tumor kialakulásához is
vezethet.

A modern pszichológia és orvoslás egyre inkább felfedezi, hogy az érzelmek és a megbetegedések
között sokkal nagyobb az összefüggés, mint amekkorát tulajdonítanak neki. Éppen ezért van szükség
álmokra.  Álmunkban ugyanis  megéljük  mindazt  az  érzelmet,  amit  ébrenléti  szinten  nem,  mert
elnyomjuk, és ott lappang tudatalattink mélyén, tudtunk nélküli időzített bombaként ketyegve.

Mindannyian álmodunk, csak a legtöbb álomra nem emlék-szünk, csak akkor, ha éppen belőle
ébredünk.  Védekező  mechanizmusunk  azonban  igen  gyorsan  elfeledteti  velünk  még  ezeket  az
álmokat  is.  Kivételt  képeznek  ez  alól  némely  igen  intenzív  üzenetet  hordozó  álmaink.  Például
sokaknak  éppen  az  ilyen  álmok  üzenetei  szolgáltak  megoldással  egy  aktuális  élethelyzettel,
problémával kapcsolatban. Egyes vélekedések szerint az ember ilyenkor úgynevezett párhuzamos
dimenziókkal,  lehetséges  valóságokkal,  s  azoknak  múlt-  vagy  jövő  idejű  változataival  kerül
kapcsolatba.  Szerintük  az  idő  linearitása,  általunk  tapasztalt  folyamatossága  csak  ébrenléti
állapotban létezik, alvás közben mindez feloldódik, a tudat akadálytalanul szörfözik a lehetséges,
gyakran absztraktnak tűnő valóságok között, megszabadulva az idő lineáris fogságából. A tudatalatti



pedig úgy szólván kitombolhatja magát felhalmozott emlékeivel, félelmeivel, az érzelmek egészen
addig stagnálásra kényszerített hadseregével.

Álom alatt felszabadulnak az érzelmek, a tér-idő korlátai és az elme olyan szinten operál, amire az
éber ember képtelen. Az álom tehát igen sokrétű és összetett funkcióval bíró jelenség és éppoly
fontos része az életünknek, mint az ébrenlét. Az alvást nélkülöző kísérletek is bizonyítják, hogy ha az
ember huzamosabb időt tölt el alvás – és alvás közbeni álmodás – nélkül, akkor azt megsínyli az
emberi  szervezet,  az  idegrendszer,  holott  fiziológiailag  a  testnek  nincs  szüksége rá,  legfeljebb
pihenésre.


