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Azoknak, akik elhiszik, hogy soha sem késő változtatni.
De azoknak is, akik nem.

 

 
„Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene,

hanem az, hogy soha nem kezd el élni.”
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A nyár végi hőség már harmadik napja tartott. A kertvárosi utcák elnéptelenedtek, szellő sem
rezdült. A környéket folyamatosan járta a locsolóautó, de a hűsítő permet pillanatok alatt elpárolgott
az aszfaltról. Az emberek a házakba, az állatok a lombok, bokrok hűvösébe rejtőztek, csupán a
méhek döngicséltek a kertek illatos virágai körül. A csendet csak a tavi fürdőből kiszűrődő távoli
gyermekzsivaj törte meg. Az ég valószínűtlenül kéklett, a fények és a színek szokatlanul élénkek
voltak. Tökéletes nyári nap. Ám a tökéletesség magában hordozza a változást, gyakran észrevétlenül
vált irányt, hogy törvényszerűen megnyilvánuljon az ellenpólus is.

Az ég alján délután kezdődött a borulás, a szikrázó kékség piszkosszürkébe fordult. A fényes
délibáb is eltűnt, a színek megkoptak, a fák árnyéka sötétebbé vált.

Megtörve az eddigi  mozdulatlanságot,  az  utca végén feltűnt  valaki.  Először csak kék,  egyre
növekvő sziluettje volt látható, ám ahogy közelebb ért, kivehetővé vált, hogy egy vékony, negyven év
körüli nő az. Botladozva futott a hepehupás járdán. Folyamatosan hátrafelé tekingetett, de szemmel
láthatóan nem az őt kergető fekete viharfelhők aggasztották. Elegáns kék alkalmi ruhája összegyűrő
dött, ezüst szandáljának pántja elszakadt. Szemét hatalmas, sötét napszemüveg takarta, vállig érő
barna haja csapzottan tapadt a homlokára. Mindezek ellenére vonzó, finom teremtés benyomását
keltette.  Tétova  mozgásából  látszott,  hogy  nem  meghatározott  cél  felé  tart,  inkább  csak  el
valahonnan.

A levegő egyre fülledtebbé vált. A fáradtság is mind sűrűbben tört rá. Ilyenkor lelassult, majd
amikor ez tudatosult benne, újra nekilódult, nem törődve azzal, hogy a kapkodva szedett levegő sem
elég már a tüdejének. Magában közben folyamatosan ismételgette: „Kész, vége! Lesz, ami lesz, nem
csinálom tovább. Elég volt!” Görcsösen markolta a kezében tartott kabátkáját, de észre sem vette.

Hirtelen befordult az egyik forgalmas keresztutca sarkán, ahol egy ember bukkant föl előtte.
Sikerült kikerülnie, azonban a hirtelen mozdulattól a kabátka a földre esett, de ő ezzel mit sem törő
dve  továbbhaladt.  A  meglepődött  férfi  néhány  pillanatig  mozdulatlanul  állt  a  sarkon,  majd
utánakiáltott. A nő zavartan állt meg, nem tudta, mit akarnak tőle. Az idegen utolérte, és átnyújtotta
neki az elvesztett ruhadarabot, amit gépiesen átvett. A férfi látva zaklatott állapotát, felajánlotta,
hogy elkíséri a legközelebbi taxiállomásig, ahonnan hazajuthat, mielőtt leszakad az ég, ő azonban
továbbra is tanácstalanul állt. „Hazajuthat!” – visszhangzott benne szó. „Jaj nekem!”– döbbent rá az
igazságra. „De hát én oda nem mehetek már vissza. Soha!” Képtelen volt megszólalni, ezért csak a
fejével intett nemet, majd hátrálva továbbindult. Látta, hogy a férfi még beszél hozzá, a szavak
értelme azonban már nem jutott el a tudatáig. Abban csak ez zakatolt: „El innen!” Megfordulva
átvágott  a  túloldalra,  és  ismét futásnak eredt.  Az aggódó ismeretlen nemsokára már csak kék
sziluettjét láthatta.

A szél időközben feltámadt. A fekete felhők ijesztő gyorsasággal kergették egymást a magasban. A
zivatar éjszakai sötétséggel, hatalmas dörgéssel és villámlással ekkor zúdult a városra.
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A fedett parkolóban két autó állt,  rajtuk a kék hatágú Konstantin-kereszt,  az élet csillaga, a
mentés szimbóluma. Egy jármű a szervizben várakozott jobb sorsára, további három autó éppen
mentésben volt.

Ezen a hétvégi kora estén a mentők ügyeleti szobájában ventilátor próbálta hűsíteni a forróságot,
nem sok eredménnyel. Az állomáson tartózkodó ügyeletes orvos, dr. Oliver Remy az ablaknál állt, és
az egyre vadabbra forduló időjárást figyelte. A szél már annyira felerősödött, hogy felkapta az utcai
papírhulladékot,  és  süvítve  sodorta  magával.  A  túloldalon  éppen  egy  idős  férfi  birkózott  a
légáramlattal, ám minden erőfeszítése ellenére alig haladt.

Közben lefőtt a kávé, és az orvos elfordult az ablaktól. Átlagos magasságú, negyvenedik életéve
felé közeledő férfi volt. Már első pillantásra feltűnt arányos alkata, jó testfelépítése. Jóképűnek talán
csak azért nem lehetett mondani, mert komoly, tiszteletet parancsoló tekintete inkább tanárossá,
mintsem „nők bálványa” jellegűvé tette megjelenését. Szórakozottan töltött a kávéból, és továbbra is
az ablak előtt állva kavargatni kezdte. Ezt inkább csak megszokásból és azért tette, hogy megfelelő h
őmérsékletűre hűtse, hisz cukor nélkül itta a keserű nedűt. Az alacsony, csontos, kese hajú ápolóra
pillantott, aki újoncként még nem találta fel magát, csak üldögélt. A telefonját nem hozta magával,
sem könyvet vagy keresztrejtvényt, mint a többiek. Pedig az itt dolgozók igen változatos módon
foglalták el magukat a várakozás hosszú órái alatt. Volt, aki edzőgépet állított fel az előtérben, így a
fél év alatt, melyet itt töltött, szemmel láthatóan megizmosodott. Ennél hosszabb ideig csak azok
maradtak, akik belekóstolva ebbe a munkába, függővé váltak tőle.

Az orvos nem örült neki, hogy ismét egy zöldfülűvel kell együtt dolgoznia, bár tízévi mentőorvosi
múlttal a háta mögött már sok ápolót vezetett be a szakma rejtelmeibe. Szerencsére volt oktatói
hajlama, így ez nem állt távol tőle.

– Hány betegünk is volt eddig? – szólította meg az ápolót.

– Három mentés és egy ügyeleti ellátás – jött a válasz.

– Na, az unalom már nem fog sokáig tartani, ne félj! – jelentette ki Remy. – Bár hétvége van, és
sokan nyaralnak még, de nézz oda! Látod azt a hatalmas viharfelhőt? Meg ez a tomboló szél! Front
ez, fiam, front. Nemsokára izzani fognak a telefonok: jönnek majd a szív- és érrendszeri betegek
rosszulléteivel,  asztmával  meg  más  krónikus  betegségekkel,  szülések  váratlan  beindulásával
kapcsolatos hívások, mint ilyenkor mindig.

Az ápoló, aki egyben a sofőr feladatait is ellátta, kínosan vigyorgott. Tudta, hogy az orvos profi a
szakmájában,  de mint  a  többi  fiatal,  ő  sem szerette,  hogy folyton oktatást  tart,  és  divatjamúlt
anekdotákat mesél. Ebben volt némi szakmai irigység is, meg a szokásos generációs különbségek.
Ezt természetesen nem vallotta volna be, mint ahogyan azt sem, hogy az orvos kifejezetten kellemes
megjelenése aláásta amúgy is csekély férfiúi önértékelését.

– Persze. Mint az előbb, igaz? – kérdezte kissé gúnyosan. Nemrégiben ugyanis hamis hívásuk volt,
valaki ismét szórakozott velük. Nem csináltak belőle nagy ügyet, előfordult, hogy az éjszaka közepén
csak azért telefonált egy idős asszony, mert nem tudott elaludni. De voltak ennél cifrább esetek is.



A doktor azonban nem válaszolt, csak álldogált tovább az ablaknál. Elmerengett. Pontosan tudta,
mit  tartanak róla  a  többiek.  Furcsállják,  hogy ennyire  elkötelezett  a  munkája  iránt,  jóval  több
ügyeletet vállal hétvégeken és ünnepnapokon, mint ők. A mentősök munkája fizikailag és érzelmileg
is megterhelő, nem beszélve a hirtelen riasztásokkal állandósuló stresszről. Ezt csak kevesen bírják,
a  munkatársak  folyamatosan  cserélődnek.  Sokan  a  családjuk  miatt  mennek  barátságosabb  mű
szakbeosztással rendelkező munkahelyre. Persze őt már jó ideje nem várja otthon senki. Utolsó
hosszabb kapcsolata egy éve ért véget, az ő hibájából. „Ha hibának lehet nevezni, hogy nem volt
igazán szerelmes a társába. Igaza volt Esthernek, hogy nem maradt velem továbbra is... – töprengett.
„Egyáltalán, tudok én még szeretni?” – tette fel a kérdést magának. Amíg ezek az önmarcangoló
gondolatok jártak a fejében, odakint annyira besötétedett, hogy felesleges volt kifelé bámulnia, mert
semmit sem látott. Valahogy mégsem volt kedve leülni. Mintha várt volna még valamire. De mire?…
Mire?… Ilyenkor mindig a megérzéseire hagyatkozott,  hiszen gyermekkora óta fogékony volt  a
láthatatlan energiák és az emberi kisugárzás érzékelésére.

Hirtelen megfeszült a teste. „Ez az! Rövidesen történni fog valami!” – futott át rajta. „Mégpedig
egy nem hétköznapi eset.” Rátört az ismerős zsigeri érzés, mely az évek során általában pontos elő
rejelzőnek bizonyult. Nehezen lehet leírni: egyfajta gyomorszáj környéki bizsergés, feszültség, amely
előre jelzi, hogy bár még nincs tudomásunk róla, de valami már működésbe lépett, ami előbb-utóbb
érinteni fog minket is.

Amikor ez „valami történni fog” érzés még erőteljesebben jelentkezett, gyorsan lehajtotta a kávé
maradékát.

– Na, fiam – fordult az ápolóhoz –, intézd el a dolgodat gyorsan! Ha érzésem nem csal, márpedig
nem szokott, hamarosan hívást kapunk. De nem akármilyet! Ez nem betegség, nem rosszullét, de
nem ám! Valami sokkal váratlanabb, rosszabb és véresebb annál.

Az ápoló arcára ráfagyott a gúnyos vigyor. Nem tudta eldönteni, hogy ezt a kijelentést komolyan
vegye-e, vagy a doktor csak szórakozik vele, mert tudja, hogy kezdő. Hallott már egyet-mást az
újoncok megtréfálásáról. Egyik kollégájával elhitették, hogy egy valódinak látszó, de valójában mű
anyagból készült szív véletlenül bennmaradt a mentőautóban, és be kell vinnie a klinikára, hogy a
korábban  mentett  betegbe  visszaültessék.  Persze  volt  hatalmas  derültség,  mikor  az  illető  a
dobozkával  el  akart  indulni.  Tanácstalan  volt,  ezért  úgy  döntött,  kivárja,  mi  fog  történni.  A
forgószéket ütemesen jobbra-balra fordítva hintáztatta magát, ezzel valamennyire le tudta vezetni
egyre növekvő bizonytalanságát.

Úgy tűnt, a falióra egyre hangosabban ketyeg. Az időközben kitört vihar bömbölése sem tudta
elnyomni az idegtépő ütemes zajt. Az ügyeleti szobára szinte éjszakai sötétség borult, de a bent lévő
k egyike sem gondolt arra, hogy lámpát kellene gyújtani. Mintha így elbújhattak volna a rövidesen
bekövetkező események elől.

A  várakozás  annyira  rányomta  bélyegét  ezekre  a  percekre,  hogy  nem  éreztek  késztetést
semmiféle tevékenység elkezdéséhez. Odakint a dörgés és a villámlás néhány másodperces szünetet
tartott, miközben az óra ketyegése vészjóslóan felerősödött. Tiktak, tiktak… „Huh!” – borzongott
bele az ápoló. „Nem dilis a doki. Valami tényleg történik!”
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Az emelkedő, sáros esővizet nem bírta elvezetni a csatorna, ezért az úttesten már bokáig érő víz
hömpölygött. A sűrűn cikázó villámokat ijesztő égzengés követte. Az utca kihalt volt, egy teremtett
lelket sem lehetett látni. Úgy tűnt, hogy még az autóforgalom is leállt, és a máskor zsúfolt Napsugár
téren – amely az ide öt irányból sugarasan befutó utcák miatt kapta a nevét – egyetlen jármű sem
haladt át.

A nőt a szakadó eső és tomboló vihar a tér közepén érte utol. A viharos szél durván egy magas
épület irányába lódította, hát odamenekült. A régi, palota jellegű ház bejárata előtt boltíves árkádsor
húzódott, mely valamennyire megvédte. Csuromvizes ruhájában rövidesen vacogni kezdett, ezért
megpróbálta magára teríteni kabátkáját. Közben észrevette, hogy mobiltelefonja annak zsebében
lapul.  „Igen” – emlékezett vissza. „Ezt előre idekészítettem. De jó! Sajnos a táska ott  maradt.”
Kimerültségtől  reszkető  keze  csak  nehezen  engedelmeskedett,  miközben  a  sötétben  sikerült
megtalálnia a kívánt számot és megnyomnia a hívógombot. A készülék hosszan kicsengett, de csak
az üzenetrögzítő jelentkezett, rajta az ismerős hanggal: – Gabriella Novak telefonja. Jelenleg nem
tartózkodom itthon, kérlek, hagyj üzenetet. – Megsemmisülten állt. Erre nem számított, abban bízott,
hogy barátnője azonnal felveszi. „Persze, hiszen szombat van, gyakran eljárnak ilyenkor. Felesleges
is hívnom, a hétvégén soha nem válaszol. Mit csináljak? Hová menjek?” – tépelődött. Majd gondolt
egyet, óvatosan lenyomta a hatalmas kapu kilincsét, de az ajtó zárva volt. Önkéntelenül feltekintve
látta, hogy az összes ablak sötét, mintha nem is laknák az épületet. Nem tudta, mitévő legyen, csak
álldogált tehetetlenül.

Gondolatai az előző órák eseményeire terelődtek, és a kétségbeesés még inkább úrrá lett rajta.
„Miért történik ez velem? Miéééért?” – üvöltötte volna bele az éjszakába. Lehet, hogy üvöltött is, de
az égzengés miatt sem ő, sem más nem hallhatta. Érezte, hogy a talaj lassan kicsúszik a lába alól, és
elveszti az önkontrollját. – Nem eshetek ennyire szét – motyogta. Próbálta összeszedni magát, és
gépies mozdulatokkal ismét telefonálni kezdett. Amikor a rögzítő újra bekapcsolt, elhaló hangon
szólalt meg: – Carol vagyok. Nagy baj van, menekülnöm kell… Gaby, segíts! – folytatta az üzenetet
immár zokogva, egy hatalmas dörgés azonban belefojtotta a szót. Dermedten, elveszetten állt a
kihalt, sötét utcában. Jelenlegi állapotában bárhol lehetett volna a világon. Úgy érezte, kiragadták
megszokott életéből, és egy ismeretlen bolygóra tették le. Minden olyan idegennek, távolinak tűnt,
mintha eddigi élete nem is létezett volna. Csakis a ma történtek jártak a fejében, melyeknek már
semmi közük nem volt a múltjához. Valami véglegesen megszakadt. „Mit lehet tenni ilyenkor?” –
szakadt fel benne a kérdés.

Képtelen volt bármilyen értelmes gondolatra. Hosszú ideig állt bénultan, és ki tudja, meddig
marad még így, ha a mobil csöngése vissza nem rántja a fájdalmas jelenbe. Először megörült, azt
hitte, Gaby hívja vissza. Amikor azonban meglátta, ki keresi, egész testében reszketni kezdett. Csak
nézte a kezében tartott készüléket, de nem vette fel. Röviddel ezután vészjósló üzenet érkezett: „Hol
vagy? Gyere vissza, mert úgyis megtalállak!” – Nem! – kiáltott fel rémülten. „El kell jutnom Gabyhoz.
Ő és Edgar majd segítenek.” Egyedül ez a gondolat lüktetett az agyában. Lerogyott a kapubejáró elő
tti  lépcsőre,  szakadt  szandálját  valósággal  letépte,  majd  felugrott,  és  nem törődve  a  viharral,
mezítláb kifutott az éjszakába.

Már messze járt,  nem hallhatta,  hogy a  lépcsőn felejtett  telefon megszólal,  és  hosszú ideig
folyamatosan cseng.

Lehet, hogy Valaki lát minket ilyen reményvesztett állapotunkban. Ha igen, Ő bizonyára ismeri a
dolgok eredetét és a következményeket. Tudja, mikor tértünk le a számunkra kijelölt útról. Talán
azért kerülünk ilyen helyzetbe, hogy visszataláljunk rá.
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A mentőállomás ügyeleti szobájában már égett a lámpa, így láthatóvá vált a berendezés.

A tágas helyiség közepén egymással szemközt négy-négy fehér íróasztal állt, a hozzájuk tartozó
egy-egy  forgószékkel.  A  falak  mentén  fehér  iratszekrények  sorakoztak.  Az  ablak  előtt  álló  kis
asztalon helyezték el a kávéfőzőt. Ezenkívül mindössze egy keskeny heverő és egy kényelmesnek
látszó, de már jócskán elhasznált fotel képezte a bútorzatot. A két ajtó egyike az öltözőbe nyílt, a
másik közvetlenül a mentésirányítók helyiségébe vezetett.

Az ápoló az egyik asztalnál ülve bosszankodott, hogy a doki baljós kijelentése milyen borzongató
hatással  volt  rá.  Már  majdnem bedőlt  neki.  Hogy  elterelje  gondolatait,  lázas  munkába  fogott.
Miközben sorba rendezgette a papírokat,  hogy elintézze a műszak adminisztrációs feladatait,  a
doktoron tűnődött. „Nagy dumás, az igaz, de magáról soha nem beszél. Fura fazon” – gondolta.

A  mentőorvos  kényelembe  helyezte  magát  a  kivénhedt  fotelben,  lábait  a  szemközti  széken
pihentette,  és  kezdett  ellazulni.  „Mi van,  öregszem? Úgy látszik,  most  az  egyszer  tévedtem”  –
gondolta. „Furcsa!” Már éppen elszenderült volna ebben a megszokott pózban, amikor befutott a
hívás. Egész teste összerándult. Mint korábban mindig, ezúttal is a testét behálózó összes idegpályát
érzékelte, pontosan úgy, mintha enyhe áramütés érte volna. „Ennek talán az a biológiai értelme,
hogy egyszeriben elszálljon minden fáradtságom, és teljes energiámat a bajban lévők megsegítésére
fordíthassam” – jutott eszébe.

Két tizenéves fiatal tette a bejelentést, akik egy feltehetően sérült nőt találtak a Napsugár tér
közelében. A nő felsőteste a járdán, lábai az úttesten hevertek, amikor rábukkantak. A diszpécser
kérdésére azt a választ adták, hogy mikor megtalálták, még eszméleténél volt, valamit mondani is
próbált, de nem értették. Azt is megállapították, hogy lélegzik ugyan, de légzése gyors és akadozó.

A mentők a fiatalok nagy megkönnyebbülésére tizenöt perc alatt a helyszínre érkeztek. Ők csak
álltak  tanácstalanul  az  akkor  már  eszméletlen  nő  mellett,  mert  fogalmuk  sem  volt,  hogyan
segíthetnének rajta. Ilyen helyzetben még nem volt egyikük sem, és igencsak riadtnak tűntek. A fiú
csak a kezeit tördelte, a lány azonban sápadt volt, és rosszulléttel küzdött.

Remy doktor rutinosan végezte munkáját. Az állapotfelmérés során észlelte, hogy a nő súlyos
sérüléseket szenvedett,  és sokkos állapotban van. Úgy gondolta,  hogy az utóbbi elsődleges oka
valószínűleg a vérveszteség, bár annak mértékét nem tudta megbecsülni, mert az eső elmosta a
nyomokat. Ráadásul az ilyen traumáknál fennáll a belső vérzés lehetősége is. Megállapította, hogy a
légzési problémákat a látható és kitapintható, a bordákat és feltehetően a belső szerveket is érintő
zúzódások okozhatták. Azt már csak találgatni tudta, hogyan szerezhette azokat. Balesetre utalt,
hogy a test részben az úttesten feküdt, de a fejen látható csúnya duzzanatok nem illettek a képbe. „
Eleshetett? És vajon hová tartott ebben az ítéletidőben? Ráadásul egyedül” – gondolta együtt érzően.
Az áldozat csapzott hajával, agyonázott, szakadt és véres ruházatával valóban szánalmas állapotban
volt.

Óvatosan elhelyezték a járműben, bekötötték az infúziót, gondoskodtak a légzés és a keringés
támogatásáról, majd elindultak.

A szirénázó mentőautó nagy lendülettel kanyarodott a klinikaparkba, ahol a villogó kék fény



széthasogatta  az  éjszaka  sötétjét.  Az  úttestet  szegélyező  fák  terebélyes  lombkoronája  nyögve
hajladozott a még mindig viharos szélben.

A parkolóba érkezve a személyzet leugrott a járműről, s a sérültet a kihalt, félhomályos folyosón
át sietve az ambulanciára vitték. Szinte mellbe vágta őket az éles fény. Hát igen! Itt nincs leállás, az
összes  kórelőzmény  nélküli  rosszullétest  és  balesetest  ide  hozzák  először,  majd  a  szükséges
vizsgálatok elvégzése után irányítják őket a megfelelő klinikai osztályra.

Odabent  már  várta  őket  egy  gyűrött  arcú  rezidens.  Jól  ismerték  egymást,  hiszen  napi
munkakapcsolatban álltak, így nem esett sok szó közöttük.

– Semmit sem tudunk róla – mondta végül a mentőorvos. – Járókelők riasztottak bennünket, az
utcán szedtük össze. Iratai nincsenek, neve és lakcíme ismeretlen. Itt a mentési dokumentáció és a
beteg – folytatta. „Akinek annyi szenvedés ül az arcán” – gondolta tovább. Amíg útban voltak a
klinikára, alaposan szemügyre vette a még ebben az állapotában is különleges arcot. Nem tudta
volna megmondani, mi szépet talált rajta, de mágnesként vonzotta tekintetét.

Aztán elköszönt, és kifelé indult. Az ajtóból még visszafordult, jobb kezét a füléhez emelte, mintha
telefonálna, ezzel jelezve, hogy érdeklődni fog a beteg állapotáról. A rezidens csak bólintott, ismerte
a doktor „munkamániáját”.

–  Front  van?  Szép  éjszakánk  lesz,  egy  órán  belül  ez  a  harmadik  –  lépett  be  a  helyiségbe
kedvetlenül  a  molettnek  csak  jóindulattal  nevezhető  ügyeletes  nővér,  aki  termetéhez  képest
aránytalanul  rövid  lábával  meglehetősen groteszk  látványt  nyújtott.  Mindennek ellenére  fürgén
mozgott, és a szintén odaérkező orvossal együtt rutinosan kezdték meg a sérült előkészítését a
részletes vizsgálatokhoz. Rövid időn belül elkészültek a röntgenfelvételek és az ultrahang. Ezek
alapján  szükségessé  vált  koponya-  és  mellkasi  CT-vizsgálat  elvégzése  is.  Ezzel  párhuzamosan
nyugtató és állapotstabilizáló gyógyszerrel látták el a pácienst. Amíg az eredményekre vártak, a nő
vér azonosító szalagot erősített a csuklójára, melyen a 234-es szám szerepelt.

Az ügyeletes orvos a felvételek értékelését látva meglehetősen gondterheltté vált, de ura volt a
helyzetnek. Utasította a rezidenst, hogy haladéktalanul szállíttassa a beteget a traumatológiára, és
intézkedjen  a  műtéti  stáb  azonnali  összehívása  érdekében,  mert  a  234.  sorszámon  regisztrált
ismeretlen nőbetegen életmentő beavatkozást kell végrehajtani. A rezidens távozása után azt már
inkább csak magában nyomatékosította: értesíteni kell a nyomozó hatóságot is, mert valószínűleg bű
ncselekmény történt.

 

5.
 

– Pedig jó film volt, Ed! – bizonygatta Gabriella a férjének. A megszólított szőke, vékony férfi
azonban csak hümmögött egyet, miközben a liftben megnyomta a második emelet gombját. „Csak ne
lett volna benne annyi érzelgős jelenet” – gondolta.

– Tudom. Neked túl romantikus volt. Viszont a múltkor én is megnéztem a te filmedet, amelyben
felnőtt férfiak egyfolytában ütlegelték egymást. Emlékszel? – folytatta a nő, szempilláit ártatlanul
rebegtetve.

– Ütlegelték? Egek! Az a film a bokszolók életéről szólt, drágám – válaszolta Edgar, mert ezt már



nem hagyhatta szó nélkül.  Az erősportok mindig is  nagy hatással  voltak rá,  mert  alkata miatt
ezekben ő nem tudott eredményeket elérni. – De mindegy, egyensúlyban vagyunk – folytatta.

– Szerintem is – bújt hozzá vidáman a nő. – Jó, hogy végre hazaértünk. Micsoda vihar lehetett,
mialatt mi jól szórakoztunk. Legalábbis én jól – nevetett. Mintha megázott volna, megrázta hosszú
göndör vörös haját. Büszke volt erre, mint ahogyan telt, de formás és arányos alakjára is. Szerinte az
alkata volt a magyarázat örökös jókedvére, optimizmusára.

Gabriella a nappaliba érve kilépett cipőjéből és ruhájából, és a gardróbhoz indult, hogy a helyükre
tegye őket. Ekkor látta meg, hogy a telefon üzenetet jelez. Odalépett, hogy meghallgassa, hiszen az
esetek döntő többségében őt keresi valamelyik ismerőse. A férjét mindig elképeszti, hogy milyen
kiterjedt ismeretségi körrel rendelkezik.

Edgar szokás szerint kiment az étkezőbe, hogy egy italt keverjen. Még el sem kezdte, amikor
Gabriella izgatott hangját hallotta:

– Úristen! Ed, gyere gyorsan!

A férfi a szobába sietett. Gabriella a telefonasztal mellett állt, falfehér arccal. Kérdő tekintetére
nem válaszolt, csak ismét lejátszotta Carol üzenetét.

–  Mi  történhetett?  Próbáljuk meg felhívni  őt  –  javasolta  Ed,  de Gabriella  már tárcsázott  is.
Legalább tízszer hívta az ismerős mobilszámot, amely kicsöngött ugyan, de nem vették fel. Míg a
barátnőjét igyekezett elérni, az ijesztő üzenet járt a fejében. „Mi lehet vele?”

Carol  sohasem panaszkodott  –  úgy  tűnt,  értelmes  életet  él  a  férjével  és  a  kisfiával  –,  bár
Gabriellának Ivan egyáltalán nem volt szimpatikus, egy alkalommal csúnyán össze is különböztek.
Attól kezdve Carollal csak úgy találkoztak, hogy a férfi lehetőleg ne tudjon róla. Barátnője a férje
vállalkozásában dolgozott, így munkahelyi problémák sem állhattak a történtek hátterében. „De hát
akkor ki elől menekül, és miért?” – tette fel Gabriella gondolatban a kérdést. Elképzelhetetlen volt
számára, hogy a csendes, zárkózott, konfliktuskerülő nővel ilyesmi történik. Vagy mégis? „Ha valami
nagyon egyoldalúan nyilvánul meg, meg kell mutatkozzon a másik oldal is? Minél inkább elnyomják,
annál kirobbanóbb módon?” Mikor idáig jutott, eldöntötte, hogy felhívja a vezetékes számukat is.
Már  azt  sem bánta,  hogy  esetleg  Ivan veszi  fel  a  kagylót,  az  aggodalom mindent  felülírt.  De
bármennyire szerette volna is elérni Carolt, nem sikerült. „Furcsa! Az éjszaka közepén nincsenek
otthon? Nagyon furcsa, hiszen a kisgyerek miatt nemigen szoktak kimaradni.”  – töprengett. „Mi
legyen?”– zakatolt a kérdés a fejében, de választ nem talált. Letette a telefont, és izgatottan járkálni
kezdett a szobában. Arca egészen kipirult idegességében.

– Valami nagy baj történt, én pedig nem tudom felhívni őt! – fakadt ki végül elkeseredetten. Most
az egyszer sajnálta, hogy öntörvényűen úgy döntött, hétvégére kikapcsolja a mobilját. Munkájával
összefüggésben azonban túl sokan hívták a leglehetetlenebb időpontokban is, amiből egy idő után
elege lett.

– Figyelj – próbált segíteni Edgar –, az üzenetet majdnem öt órája hagyta. Számos oka lehet annak,
hogy nem éred el. Elmegyünk hozzá. Öltözz gyorsan! Én máris hozom a kocsit – mondta, és lesietett
a garázsba.

Gabriella  azonnal  kapott  az  ötleten.  Megállapította,  hogy  Edre  változatlanul  mindig  lehet
számítani. Bármi történik is, megőrzi higgadtságát, és jó megoldásai vannak az élet nehézségeire. Ő
más,  játékosabb,  de így  remekül  kiegészítik  egymást.  Ezáltal  sokkal  színesebb az  életük,  mert
olyasmikben is részük lehet, amik egyébként eszükbe sem jutnának. Most, hogy már úgy érezte, tud



valamit  tenni  az  ügyben,  kifogyhatatlan  energiái  ismét  visszatértek.  Egy  perc  alatt  belebújt
farmerjába és a fotelen hagyott kedvenc pólójába. Mire Ed odaért a kocsival, már a ház előtt várta.

 

6.
 

Az egyik kertvárosi utcában fekete gépkocsi parkolt, melyet, mint az egész utcát is, letört gallyak
és megtépázott levelek borítottak. Egyébként e nélkül a természetes álca nélkül is csak néhány
lépésről volt észrevehető, mert a vihar miatt áramszünet volt, és a terület sötétbe borult. A városrész
egy csapásra kísértetiessé vált, a házak, melyek máskor fényárban úsztak, most komoran álltak.

A gépkocsiban időnként néhány másodpercre felkapcsolták a belső világítást, ebből lehetett arra
következtetni, hogy valaki ül benne. Úgy tűnt, hogy az illető talán a vihar miatt állította le az autót,
ám az már elvonult, a jármű mégsem mozdult.

Ugyanez a gépkocsi nemrég fel-alá cirkált a környéken, lassan, módszeresen átfésülve az utcákat.
Végighajtott  az  egyiken,  majd  a  sarkon  befordulva  a  következő  kereszteződésig  haladt,  ahol
visszafordult, és lassan elgurult a lakóövezetet szegélyező liget széléig. Aztán folytatta a következő
párhuzamos utcán. Ezzel a módszerrel bejárta az egész városrészt. Időnként néhány percre megállt,
majd újra elindult. Mozgásából arra lehetett következtetni, hogy vezetője keres valakit, valamit.
Amikor a vihar kitört, leparkolt, s azóta várakozott.

Már éjfél felé járt, amikor padlógázzal újra elindult. Csak néhány épületet hagyott el, és egy régi
építésű emeletes háznál hirtelen fékezett. Fekete öltönyös, nagydarab, izmos alak szállt ki belőle, és
az ajtót nyitva hagyva valósággal berobbant a kapun. Szinte futva tette meg az utat az előkerten át a
ház bejáratáig. Odabenn a lépcsőket kettesével szedve az emeletre tartott. Úgy negyedóra múlva
ismét megjelent; egyik kezében jókora sporttáskát cipelt, a másikkal egy vékony, tíz év körüli, síró
kisfiút terelt maga előtt. A bejárati ajtót bezárta, és ugyanezt tette az utcai kapuval is, majd kis
útitársával sietősen a kocsihoz ment. A táskát a csomagtartóba dobta, a gyereket betuszkolta a hátsó
ülésre, és indulatosan rácsapta az ajtót. Ő erre ijedten abbahagyta a sírást, és csendesen hüppögve
összegömbölyödött. A férfi még egyszer alaposan körülnézett. Kihalt volt minden, egy lélek sem járt
arra. Miközben a volán mögé ült,  indulatosan sziszegte: „A kis ribanc! Ki gondolta volna, hogy
ilyesmire képes? Eddig azt  sem lehetett  észrevenni,  hogy a világon van.  Na de most alaposan
megleckéztetem!” Majd ahogy érkezett, utasával együtt ugyanolyan gyorsan el is tűnt. Abban bízott,
hogy senki sem látta és hallotta őket.

MÁSODIK FEJEZET
1.

 

A műtőlámpák vakító fényében a sérült nő sápadtabbnak látszott, mint korábban. A zöld lepedő
még inkább kiemelte fehér arcszínét. Homlokán verítékcseppek gyöngyöztek, melyek halántékán
legördülve a nyakába folytak. Felszínesen, kapkodva lélegzett, és a pulzusát is alig lehetett tapintani.
Szemmel láthatóan nyugtalan volt, és félig öntudatlan állapotában nyöszörögve hívta az édesanyját.
Az altatóorvosnőt, aki nemrég veszítette el a szüleit, mindez megviselte. Ő is gyakran szólította
félálomban halott  szeretteit,  és  mindig  fájdalmas  volt  a  feleszmélés.  Szerencsére  az  altatószer
gyorsan hatott, és a beteg elcsendesedett.


