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Minden jog fenntartva!

For my Dear.
Esztinek – az emlékmásomnak

Babett – ajánlom neked, mert tanítottál
Emellett ajánlom ezt a könyvet

Lillának és Nellynek – mert eltűrtetek
Éva néninek, akinek a Gróf urat köszönhetem

Köszönöm az Aranyos 4/9-nek. Nekem már örökre csak 4/9 maradtok! Hajrá, srácok!
És köszönöm Mon petit Chat, hogy tőled tanulhattam

Ajánlom továbbá ezt a könyvet a Kölyök emlékére.



I. Fiú
- Lili! Jaj, Lili, gyere már! Nem igaz, gyere már, gyere!

Amint meghallom a barátnőm, Csenge izgatott hangját az ajtónkban, azonnal tudom, hogy miért
ilyen sürgős. Megint.

- Hát, neked is szia – mondom fintorogva a lánynak, aki erre csak vág egy grimaszt, és sürgetően
integet nekem, hogy menjek már. Minél hamarébb a játszótéren akar lenni. Ezek szerint még ő se
hallotta a legújabb sztorit. – Ó, anya, elmegyek Csengével a játszótérre! – kiáltok hátra a vállam
fölött. Csenge közben már a karomat rángatja. – Hétre itthon vagyok, jó?

- Jó, jó! – hallom anya hangját a konyhából. Eddig én is segítettem neki mosogatni, most már
valószínűleg  a  vacsorához  keres  receptet  a  szakácskönyvben.  –  Nem  viszel  magaddal  valami
rágcsálnivalót a többieknek? – kérdezi.

- Nem, szia! – válaszolok, mivel Csenge már két kézzel cibál kifelé az ajtóból. Gyorsan hátranyúlok
a kilincsért, és mielőtt még túl messzire kerülnék az ajtótól, sikeresen bezárom magam mögött.
Aztán jobb híján Csengével együtt loholunk egészen a játszótérig.

Utolsóként  futunk  be.  Már  mindenki  itt  van  rajtunk  kívül,  és  rosszalló  pillantásaik  és
hümmögéseik a tudtunkra adják, hogy egész eddig ránk vártak – és nem szívesen tették.

-  Szia… sziasztok – lihegjük Csengével,  miközben a térdünkre támaszkodva próbáljuk kifújni
magunkat.

- Ideje volt már, szívi – kacsint ránk Robi a hintájából leereszkedőn. Nem szólunk semmit, csak
kérdőn pillantunk a fiúra. Várunk.

- Na! Mondjátok már, mi a francnak hívtatok ide minket! – szólal meg végül Dani. Az öccsével,
Márkkal együtt a szomszédunkban lakik. Ezek szerint nem miatta vagyunk most itt.

- Jaja, senki nem tudja, miért jöttünk ide. Szóval? – kérdezi Csenge is Robitól. Ő a főkolompos, a
főfőnagyszájú a haverjaink között, úgyhogy mindenki rá néz, várva a történetet.

- Nahát, és el se tudjátok képzelni, ugye? – fintorog ránk Robi gúnyosan. – Na jól van, akkor
mondom. Vagyis… Kristóf! – néz rá a mellette lévő hintában ücsörgő srácra. Kristóf a neve hallatán
sejtelmesen elvigyorodik, és búgó hangon megszólal.

- Ma, mikor hazafelé jöttem Krisztitől… - a névnél általános hujjogásba kezdünk. Az említett a
füléig elvörösödik a Kristóf melletti, harmadik hintában. A srác ellenben csak öntelten vigyorog.
Élvezi a helyzetet. Persze, hogy élvezi. Még csak két hete járnak Krisztivel, de azóta éjjel-nappal
együtt vannak. Nem nagy csoda, hogy most is így kezdődik a sztori. – Szóval, igen, jöttem haza –
folytatja, miután elhal a gúnyolódás -, és ugyebár mindenki tudja az itt jelenlévő díszes társaságból,
hogy  micsoda veszélynek vagyok én  nap,  mint  nap kitéve  a  hazafelé  vezető  úton –  sóhajt  fel
színpadiasan. Páran felnevetnek, de legtöbbünk megkomolyodva várja a folytatást. – Szép idő volt,
akár csak most…

- Nagy csoda, te barom! Fél órája jöttél hazafelé, ennyi idő alatt még szép, hogy nem esett le a hó!
– horkan fel Andor a hintaállvány lábánál. Kristóf csak fintorogva leinti, és folytatja.

-  Na,  és  a  lényeg  az,  hogy  mikor  elmentem  a  Rabló  13.  előtt,  és  véletlenül  benéztem  a



kapubejáróra, megint láttam azt a srácot – mondja, és én érzem, hogy akaratlanul is feláll a hátamon
a szőr. Tudom, hogy a többiek is így vannak ezzel. – Csak állt a kapu mögött, és engem nézett.

- Megint abban a hosszú kabátban volt? – kérdezi halkan Fanni, a legfiatalabb a jelenlévők között.
Ő még csak tizenhárom éves. – Tudod, amiben a múltkor láttuk a suliból hazafelé jövet.

- Nem – csóválja a fejét Kristóf. – Most, már ha jól láttam, tudjátok igyekeztem minél hamarébb
elhúzni a bélésem onnan, szóval, most valami ingben vagy ilyesmiben volt. Nem láttam túl jól, mert
minden fekete volt rajta. – A srác hirtelen megborzong. – Olyan volt, mint egy hulla.

- És eljővén a hideg holtak hajnala… - suttogja Dani sátánian, mire Márk jó alaposan hátba vágja
testvérét.

- Hülye. Nem mondanál ilyeneket, ha ott lettél volna velem – mondja Kristóf, és rémült tekintetén
látszik, hogy komolyan beszél. Egy darabig mindnyájan hallgatunk. Aztán Csenge felcsattan.

- Istenem, ennyi beszari suttyót egy rakáson! Képesek megijedni egy fiútól! – gúnyosan végigméri
Kristófot, aztán a többieket is. Engem is.

- Akkor, ha ilyen menő vagy, menj, és hívd ki haverkodni Rémpofát! – vág vissza Kristóf a lánynak.
Csenge válaszként csak a szemét forgatja, aztán lehanyatlik a fűbe, és morcosan néz fel ránk.

- Ahogy ott ácsorgott… még most is futkos a hideg a hátamon, ha csak rá gondolok – motyogja
Kristóf maga elé. – Ugye, Lili? – néz fel rám hirtelen.

- Öööö… hát, nemtom… - mondom tétován. A múltkor én is láttam a fiút. Az udvarukban ült, a
kapujukhoz legközelebb eső fán. – Én nem igazán láttam, csak épp észrevettem, hogy ott van.

Kristóf csak legyint egyet.

-  Nekem akkor is  mondhattok akármit,  én a büdös életben be nem teszem a lábam azon a
kerítésen belülre! – fogadkozik.

- Én nemtom… én még sose láttam egyiket se. De a ház… hát, tényleg nem szívesen mennék oda
ottalvós buliba – mélázik Dani magában.

Nem szólok semmit. A téma lassan elterelődik a legújabb hírről, én pedig elvándorlok a hintával
szemben lévő mászóka tetejére. Onnan figyelem a barátaimat, és teljesen máshol jár az eszem,
miközben lassan lemegy a nap.

Fekszem az ágyamban, és hallgatom ütemes, halk szívverésem. Nem tudok elaludni, pedig már
jócskán elmúlhatott éjfél.

A srácokkal szinte egyszerre indultunk el haza. Nem csoda, holnap suli, és szerintem még a fele
banda tankönyvet se látott, mióta pénteken leszállt a buszról. De nekem nem volt ilyen szerencsém,
hogy a házifeladattal terelhessem el a figyelmem. Mikor hazaértem, először is megvacsoráztunk.
Utána, jobb dolgom nem lévén, gépezni kezdtem. Felmentem Facebookra is, és Csengével, meg még
néhány sráccal beszélgettünk. De minduntalan szóba került az a téma, amit pont ki szerettem volna
verni a fejemből, úgyhogy egy fél óra után már el is köszöntem.

És most itt fekszem, és nem tudok elaludni. Tudom, hogy nem is fogok egészen addig, amíg meg
nem adom magam, és végig nem gondolom azt, ami nem hagy nyugodni.



Rabló utca 13. A Rabló két utcával lejjebb van a miénktől, és egyben a falu határán húzódó utolsó
utca, viszont jó néhány barátom lakik arrafelé. Kristóf is, többek közt. A Rabló utca 13. telkén egy
hatalmas, kísérteties, hámló vakolatú ház áll. Két emelet, plusz a nagy tetőtér, ásító, fekete ablakok,
óriási, ápolt, de mégis ápolatlan birtok. A kapubejáró jócskán beugrik az utcafronttól, viszont a jó két
méter magas sövénykerítés hosszan húzódik az út mellett.  A kapu magas, ódon falécekből van,
vasrudakkal megerősítve. Tetején szintén vasból készült, rozsdás nyílhegyek merednek az ég felé.
Körben, és a sövényben is kétméteres betonkerítés fut körbe. Mint egy erőd, egy bevehetetlen vár.
Az egész olyan hatást kelt, mintha nem lakná senki. Teljesen elhagyatottnak néz ki.

Mikor kicsik voltunk,  a helybeli  gyerekekkel  mindenféle rémtörténeteket találtunk ki  arról  a
házról,  kisiskolás  korunkban  pedig  rengeteg  fogadás  tárgyát  képezte  az  a  környék.  Állandóan
arrafelé játszottunk, ott leselkedtünk, noszogattuk a másikat, hogy másszon be. De persze sose
mertünk.

Abban a házban, abban az udvarban nem él kutya, macska se igen téved arra. Nem tudunk róla,
hogy meghalt vagy eltűnt volna odabent valaki. Nincs semmi sötét múltja a helynek. Egyikünk szülei
sem ijesztgetett sose azzal a házzal. De mi mégis egészen kicsi korunk óta szabályosan rettegünk
attól a helytől, és a lakóitól egyaránt.

Úgy tudjuk, összesen hárman lakják a házat. Rengeteget figyeltük a 13-at, mégis nehéz volt ezt
megállapítanunk.  Nagyon ritkán látunk egy  nagy,  fekete  Mercedest  be-  vagy  kigördülni  a  ház
kapuján. Az utasai egy házaspár, ők bukkannak fel hébe-hóba a ház körül. Koruk akár a mi szüleinké,
negyvennél nem lehetnek idősebbek.

A harmadik lakó a fiú. Olyasmi korú lehet, mint én, és a barátaim. Régen láttuk, amikor a ház
körül, csak úgy magában játszott, vagy bóklászott. Ami nagyon ritkán fordult elő. Rendszertelen
időközönként újra és újra felbukkan.

Ezzel nincs is semmi baj. Egy átlag család – feltehetően igen jómódúak.

Viszont minket halálra rémítenek.

Nem tudjuk  a  nevüket.  Nincsenek  benne  a  telefonkönyvben sem.  A  fiú  nem jár  iskolába  –
legalábbis mi nem tudunk róla, hogy a környékbeli sulik közül bármelyiknek is a diákja lenne, vagy
lett volna. A szüleit sem láttuk még soha munkába menni – túlságosan ritkán, és rendszertelenül
bukkannak fel ahhoz, hogy rendes munkahelyre járjanak. A házuktól, egyáltalán, mindentől, ami
velük kapcsolatos, minden ember hátán a hideg futkos. Senkit nem ismerek, aki valaha is beszélt
volna akár egyikükkel is.

És ahogy kinéznek… ódivatú ruhákban járnak, mintha egy barokk-kori filmből léptek volna ki. És
ráadásul még feketében is. Szó szerint mindenük fekete. A ruhájuk, a kisugárzásuk mind-mind olyan,
mintha nem is erről a világról származnának. Ha valaki rájuk néz, egyszerűen lehetetlen elhinni,
hogy ők is emberek.

A falubeli gyerekek – a barátaim – nemes egyszerűen irtóznak tőlük, és kellemes borzongással
mesélik egymásnak, ha megesik velük valami izgalmas történet azon a környéken. Én viszont nem.

Soha senkinek, még magamnak is csak vonakodva vallottam be, hogy engem vonz az a ház. Az a
hely. És egyre inkább úgy érzem, nem tudok neki ellenállni.

- Na, Csenge, meglátogattad tegnap éjjel a barátodat? Tudod, Rémpofa akkor a legvadabb, mikor
az óra elüti az éjfélt – susogja Dani vigyorogva a barátnőm fülébe.



- Nem, úgy döntöttem, megvárom a teliholdat – válaszolja a lány félvállról. – Úgy hírlik, akkor még
vadabb. Tudod, nem akarom vesztegetni az időt holmi előjátszadozásra.

Reggel van, és itt állunk a buszmegállóban, Csenge, Dani, az öccse, Márk és én. Miközben Csenge
és Dani tovább hujjognak egymásnak, mi Márkkal behúzódunk a fedett váróba, és leülünk a padra.
Egyikünk se szólal meg.

Egész éjjel nem tudtam elaludni. Csak a Rabló 13. járt az eszemben. És hogy miért vonz annyira
az a hely. Miután az éjjel ismét megadtam magam ezeknek a gondolataimnak, észre se vettem,
mennyire elment az idő. Ijedten pattantam ki az ágyamból, mikor megszólalt az ébresztőre állított
mobilom.  Hogy  aztán  unottan  megágyazzak,  megreggelizzek,  fogat  mossak,  elköszönjek
anyutól-aputól,  és  induljak  a  buszmegbe.  Nem  először  agyaltam  végig  az  éjszakát.

Fázósan összehúzom magamon a széldzsekim. Szeszélyes április… nahiszen. Tegnap majd meg
lehetett sülni, ma meg amerre nézek, szinte vágni lehet a ködöt. A buszváró tetejéről monoton
hangon csöpög a harmat a betonra: kopp, kopp, kopp. Felállok, és zsákomat a padon hagyva járkálni
kezdek.

Már vagy a hatodik körömnél  tartok,  mikor végre befut  a  buszunk.  Felkapom a táskám, és
sóhajtva  odacammogunk  az  első  ajtóhoz  –  ebben  a  megállóban  a  sofőr  ki  se  nyitja  a  hátsót.
Megvárjuk, míg leszáll az a néhány szerencsétlen, aki éjszakás volt a munkahelyén, aztán felszállunk,
és a félig még üres busz hátuljába megyünk. A jármű zötyögve megindul alattunk. Gyorsan leülök, és
becsúszok az ablakhoz. Csenge mellém ül, mint mindig. Bedugom a fülembe a fülhallgatóm, és
felragasztom az arcom az ablakra.

A falunktól kevesebb, mint húsz kilométerre lévő városban járok suliba. Most vagyok elsős a
gimiben. Nem nagy változatosság, általánosba is ebbe a városba jártam. Csupán annyi a különbség,
hogy itt már nem vagyunk Csengével osztálytársak.

A barátaim közül én szállok le utoljára a buszról – én járok a legmesszebb suliba. Viszont a
többiekkel ellentétben nekem nem kell  sokat gyalogolnom a gimnázium épületéig, ami ebben a
szutyok időben nem hátrány.

Új suli, új arcok, új srácok, új tanárok. Igazság szerint szeretem ezt a sulit. Sokkal jobban, mint az
általánost. Van pár barátom – lehet, hogy mindjárt vége a tanévnek, de még mindig szoknunk kell
egymáshoz az osztályban. Nincs bajom a tanulással se. Stabil négyesre állok szinte mindenből, és a
szüleim nem is várnak el többet tőlem. Nincsenek ambícióim – szóval nekem sincs kifogásom az
átlagom ellen. A tanárok is jó fejek. Oh, és persze van jó pár helyes, felsős fiú is a suliban. Mióta
idekerültem, sokkal inkább nyitott szemmel járkálok a folyosókon, mint azelőtt.

Mondjuk,  igazi  barátom még nincs.  Hallottam már ezt-azt,  hogy ennek bejövök,  meg annak
bejövök, de – kövezzenek meg érte – engem nem igazán bírnak érdekelni a fiúk. Általánosban,
asszem hatodikos voltam, mikor eszméletlenül belezúgtam az egyik nyolcadikas srácba. Persze, hogy
a fiút nem foglalkoztattam különösebben, de én azért lankadatlanul bálványoztam, egészen addig,
amíg el nem jött a tanév vége, és el nem ballagott. Azóta nem voltam szerelmes. Nem is hiányzik.
Megnézem a helyes srácokat, nem azt mondom, hogy tök érzéketlen vagyok, vagy ilyesmi, de sose
törném a nyakam azért, hogy felszedjek egy fiút. Csenge nemes egyszerűen azt mondja erre, hogy
túl gyerek vagyok még. Naná, pont ő beszél, mikor neki sincs pasija… de lehet, hogy igaza van. Én
tökéletesen elégedett vagyok az életemmel pasi nélkül is. Szeretem a sulimat, a barátaim, boldog
vagyok, ha otthon lehetek, a szobámban, és gépezhetek, vagy épp olvashatok, zenét hallgathatok,
teli torokból üvöltve az énekessel a szöveget. Nekem ez így tökéletes.



De egyvalami állandó marad.

Szenvedélyesen szeretem a horrort. A vérfagyasztó sztorikat, a könyveket, a filmeket. A sötét
témákra épülő zenéket.  Szerintem ezért is vonz ennyire a Rabló utcai ház. Egyszerűen imádok
borzongani.

Vagy csak próbálom erre ráfogni a vonzalmam.

- Lili, mi van veled? Olyan szótlan vagy… van valami? – kérdezi Csenge, aggodalmasan fürkészve
az arcomat.

Riadtan, mint kit tetten értek, kapom fel a fejemet.

- Dehogy, nincs semmi – felelem gyorsan. – Miért, mi lenne?

- Nem tudom… - mondja Csenge tétován. – Csak… olyan furi vagy ma. Na, mindegy – vált gyorsan
témát helyettem is.  –  Nincs kedved átjönni ma hozzám? Hülyülhetnénk – szívathatnánk megint
valami beszívott tyúkot chaten – ajánlja, már előre is vigyorogva a gondolatra.

Elgondolkodva félrehajtom a fejem, mintha fontolóra venném az ajánlatát.

- Bocs, de tanulnom kell holnapra föciből – sóhajtok végül sajnálkozva. – Tudod, témazáró…

- Ajj, a francba – forgatja a szemét a lány. – És holnap?

- Holnap… - mélázok. – Megkérdezem otthon, nincs-e valami program. Felőlem oké.

- Rendben! – int nekem Csenge búcsúzóul, és megnyomja a leszállásjelzőt. A busz szuszogva
megáll, és mi leszállunk. Gyorsan elköszönök a többiektől, és sietősen megindulok hazafelé. Még
mindig kellemetlenül hideg van, ráadásul a táskám is alaposan húzza a vállam. Szeretnék minél
hamarabb megszabadulni tőle.

Nem igaz, hogy holnap föciből dolgozatot írunk. Csak azért mondtam ezt Csengének, mert így volt
a legkönnyebb lerázni. Nem, mintha valami bajom lenne a lánnyal – csak mára egészen más terveim
vannak.



II. Rabló 13.
Itt ülök a ruhásszekrényem előtt, és azon gondolkodok, hogy mit is kéne felvennem. Mocsok egy

idő van kint. Valami meleg kéne. De ami meleg, az meg nem kényelmes. Vagyis…

- A franc essen belé! – csattanok fel, és találomra feltúrom az egyik kupacot. Kiveszek egy régi,
zöld-fekete csíkos pulóvert, meg egy fekete csőszárú farmert, és gyorsan átöltözök. Nem is olyan
rossz. Mikor hazajöttem, anya le akart tuszkolni egy tányér kaját a torkomon, de úgy éreztem, egy
falat se menne le rajta. Nem vagyok éhes. Jobb híján gyorsan megírtam a házim, és elpakoltam a
táskám holnapra. Aztán nekiestem a szekrényemnek.

Besasszézok a nappaliba. Apa még dolgozik, ellenben anya épp a tévét bűvöli, és közben valami
terítőt hímez-hámoz. Megköszörülöm a torkom, hogy felhívjam magamra a figyelmet.

- Elmehetek? Már megcsináltam a házim – kérdezem.

- Ilyen rossz időben? – kérdez vissza anya meghökkenve. – Egy lélek sincs az utcán. Mit akarsz
kint csinálni?

- Tudom – visszakozok gyorsan. – Csak sétálni akarok.

Anya a szemét forgatja az ötletemre.

- Hát, menj, ha annyira mehetnéked van. De öltözz fel normálisan.

Némán bólogatok, és már ott se vagyok.

- Hétre itthon lenni! – szól még utánam. Hátrakiáltok egy „jó”-t a vállam felett, aztán belebújok a
cipőmbe, és kimegyek az utcára.

Még mindig elég hűvös van. Négy óra körül lehet. Az út már felszáradt a reggeli harmattól, de a
fű még mindig vizes. Ahogy az út szélén gázolok, a cipőm egészen átnedvesedik.

Nem  tudom,  hova  megyek.  Egyszerűen  csak  egyedül  akartam  lenni.  Szeretek  magamban
sétálgatni. Így lehet a legjobban gondolkodni. Álmodozni.

Csengéék házát azért igyekszem elkerülni – nem hiszem, hogy a barátnőm bevenné a sztorimat
arról, hogy gyakorlati föcidogát fogok írni holnap, és most egy kis tanulmányi kirándulást folytatok.
De azért elég nagy a falunk ahhoz, hogy el lehessen benne csavarogni. Anyának igaza volt – tényleg
nincs senki  az utcákon. De ezt  inkább értékelem, semmint hogy zavarna.  Jó itt  kint  bóklászni,
teljesen egyedül. Ismerem a falunkat, akár a tenyerem, eltévedni biztosan nem fogok…

Lesétálok  a  játszótérre.  Itt  szoktunk  összejönni  a  falubeli  srácokkal.  Most  teljesen  üres.
Odamegyek az egyik hintához. Ahogy ide-oda himbálózok, a régi, rozsdás vas fülsértően nyikorogni
kezd. A hűvös csöndbe hasító fémes sikítások zavarnak, inkább kiszállok a hintából. Egy darabig
céltalanul lődörgök a játékok között, a szemetet rugdosva. Aztán ismét az út felé veszem az irányt.
Útközben elhaladok a mi utcánk lejárója előtt is. Egy pillantásra se méltatva megyek tovább. Zsebre
tett kézzel caplatok, arcom rég pirosra csípte a friss levegő. Leszegem a fejem, és konokul víztől
csöpögő cipőimre szegezem a szemem.

Már jó ideje csámborgok az utcákon céltalanul. De nem akarok hazamenni. Még nem. Valahogy
furcsán nyugtalan vagyok, úgy érzem, mennem kell.



Egyszercsak – mintegy parancsra – megtorpanok. Tétován nézek körül az utcán. Először le se esik,
hol is vagyok. Aztán jobbra nézek – és bosszúsan a földre köpök. Már megint.

Egész testemmel jobbra fordulok. Újra itt állok. A Rabló utcán, pont a tizenhármas szám előtt. És
némán bámulok befelé, a szuvas fakapura és azon túl.

Szóval ez a mai programom, amiért nem tudok átmenni Csengéhez, normális kamaszlányi életem
folytatni.

Felsóhajtok. Eleget küzdöttem már ellene. Most végre megnézem, mit is akarok itt.

Szétnézek az utcán. Sehol egy lélek. Lépek párat előre. Érzem, amint meglódul a szívverésem.
Aztán még közelebb óvakodok. Az út szélétől nagyjából tíz méter a kapu. De a kerítés, ami körbefutja
a birtokot, már az út szélétől indul. Ha bemegyek oda, egészen olyan lesz, minta be lennék zárva.
Tudom, már nem először ácsorgok itt, dermedten bámulva befelé.

Egy darabig még bűvölöm a kaput, aztán hátraarcot csinálok, és visszaszaladok az útra. Átfutok a
szomszéd, a tizenegyes házhoz, és megállok a nagy, rozsdás vaskapu előtt. Gyorsan körülkémlelek,
nehogy valaki meglásson, aztán egy lendülettel felugrok a kapura, és lehuppanok a túloldalt. Nyögve
kiegyenesedek, és kisöpröm a hajam az arcomból.  Megindulok befelé. Nem kell  lehajolnom – a
bejárati kerítése ennek a háznak is jó magas, két oldalról pedig a házfal, valamint a 13. kerítése
takar. A fű jócskán a combomig ér, de kitartóan gázolok a hátsó udvar felé. Nem félek, hogy esetleg
rajtakapnak. A házban már jó pár éve nem lakik senki. Egy nyugdíjas nénié volt még régen, de ő
meghalt, mikor alsós voltam. A ház azóta üresen áll, és mi a srácokkal nemegyszer használtuk már
az üres udvart kémkedésre, hogy kifigyeljük a szomszéd házat.

Néha egyedül is lejövök ide. Nem nagy kunszt. Hátraküzdöm magam a gazban. A háznak külön
nincs kerítése, egyedül a 13. betonfala választja el a két telket.

A kerítés a 11. telke mögött is folytatódik, derékszögben törve meg a sarkon. Egyszer körbe
akartam járni az egészet. Egy félóra után, mikor még mindig nem értem el a telek végéig, inkább
visszafordultam.

Odamegyek a derékszöghöz, és megmarkolom a kerítés két, egymásra merőleges lapjának tetejét.
Egy kis nyújtózás árán elérem. Megszorítom, és jobb lábammal megtámasztom magam a betonlapon.
Szerencsére  a  kerítésen,  úgy  a  fele  magasságban egy  kis  díszítőcsík  fut  körbe,  így  van  némi
támasztékom. Felhúzom magam, és felteszem a másik lábam is a falra. Egy pillanatra megállok,
aztán  bal  lábam átlendítem a  kerítés  fölött.  Lovagló  ülésbe  érkezem.  Miután  visszanyerem az
egyensúlyom, másik lábam is áthúzom a kerítésen, és elhelyezkedek a hideg, mohás beton tetején.

Szétnézek. És elakad a lélegzetem.

Az udvarban semmi nem mozdul. De mégis, az egész egyszerűen gyönyörű. Mintha beléptem
volna egy tizenötödök századi filmbe.

Az udvar hatalmas. Hátul egy sűrű, sötét erdő takarja el a kerítést, olybá tűnik, mintha a fái a
felhőkbe  vesznének.  Előrébb  is,  szerte  az  udvarban  elszórva  fák  állnak  árnyas  csoportokban,
különleges alakjuk egyik általam ismert fafajtára se emlékeztet. Még kijjebb elhanyagolt,  mégis
környezetükbe illő cserjék és bokrok nőnek. Túloldalt, egészen messze tőlem egy kis istállót veszek
ki, de azt már nem tudom megállapítani innen, hogy van-e benne valami élőlény, vagy üresen áll.

A  ház  most  még elhagyatottabbnak,  még túlvilágiabbnak tűnik,  mint  rendesen.  Semmi nem
mozdul, az ablakok olyan feketék, hogy nem tudom, el vannak-e redőnyözve, vagy egyáltalán nincs is



előttük semmi, csupán a ház maga ilyen sötét. Innen rálátok az épület hátuljára is. Az ajtó nagy,
fekete fából készült monstrum, csupán egy fém kopogtatót tudok kivenni, kilincset vagy kulcslyukat
már  nem.  A  falról  hámlik  a  szürkés  festék,  a  bejárathoz  vezető  kis  falépcső,  karzat  és  tető
meglehetősen rozogának tűnik. Az istálló és a ház közé beékelve egy garázs, vagy hasonló építmény
áll, valószínűleg utólag építette hozzá valaki.

Tekintetem ismét az udvarra vándorol. Olyan elhanyagolt, de mégis ápolt… a fű rövid, viszont
nem fűnyíróval vágták. A lekaszált gaz szabályos rendekben hever a füvön. Az udvar önmagában
rendezett, de…

Ekkor rádöbbenek, hogy miért kelti bennem az elhagyatottság érzését. Az egész olyan komor…
noha a faluban már mindenhol százával nyílnak a virágok, itt még egy kósza pitypangot se látok.
Csak az egyhangúan, méltóságteljesen zöld talaj, a barna fatörzsek, még a fákon se nő egyetlen
rügyecske, egyetlen virág se. Az egész udvarból hiányoznak a színek. Sehol egy ottfelejtett piros
öntözőkanna, egy fél pár sárga gumikesztyű. A kaputól a garázsig csupán egy sáv betoncsík vezet,
még egy kisebb fel a bejárathoz. A házon sincs egy folt se. Sehol egy függöny, egy parabolaantenna
vagy egy tévé kiszűrődő fénye. Valamelyik ablakban egy cserép muskátli. Mind-mind hiába keresem.

A ház már cseppet sem tűnik félelmetesnek számomra, inkább csak komornak. Az udvar ellenben
továbbra is lenyűgöz. A nagy fák, a kis kút egy facsoport árnyas lombja alatt… milyen jó lehet a
káváján üldögélni, a lombok között…

Legalább egy órán keresztül ücsörgök a kerítésen, megfeledkezve mindenről, az udvar különös
szépségét csodálva. Rengetegszer kukucskáltunk már be a srácokkal a 13.-ba, de még sose mertem
felmászni a kerítésre, és ennyire belemerülni a bámészkodásba. Arra eszmélek, hogy rettenetesen
elzsibbadt a kezem a görcsös kapaszkodástól. Egy szempillantás alatt kirázom a fejemből a kábulatot,
és  lábaimat  egyszerre  lendítve  vissza  leugrok  a  betonfalról.  Mikor  földet  érek,  egy  pillanatra
megingok, azzal a veszéllyel fenyegetve, hogy menthetetlenül végigterülök a vizes fűben, de aztán
visszanyerem az egyensúlyom, és tántorogva kiegyenesedek. Leporolom a kezem, és ránézek a falra.
Így  persze nem látok át  fölötte.  Megcsóválom a fejem,  és  elindulok a  kijárat  felé.  Magamban
felnevetek. Komikus látványt nyújthatok, ahogy a magas gazban szökdécselve botorkálok a kapu felé,
kezeimmel úgy hadonászva, mint valami kötéltáncos. A hátsó felem még mindig teljesen zsibbadt a
vékonyka peremen üldögéléstől.  Félúton megállok,  hogy kifújjam magam. Kisöpröm a hajam az
arcomból, és végigsimítok jéghideg combjaimon. Teljesen átfagytam a betontól,  de nem bánom.
Megérte a látvány.

Fújok egy nagyot, és saját iménti merészségemtől kissé kótyagosan és örömittasan ugrabugrálok
tovább. Kis híján hasra esek egy fűcsomóban. Lassítok az iramon, és irányt változtatva megcélzom a
házfal melletti kis járdát. Még vagy tíz-tizenöt méterre lehetek a háztól. Addig megkísérlek nem
elesni. A nagy figyelésben majdnem belesétálok egy tüskés bokorba. Vigyorogva emelem át rajta a
lábam az utolsó pillanatban, és folytatom utamat…

- Szia.

Most fagy meg a vér az ereimben.

Villámgyorsan perdülök hátra,  hajam az arcomba csap,  és  a  vállamra hull.  Képemen iménti
mosolyom emlékével felnézek a kerítésre.

Mami, hogy ilyenkor nincs kéznél egy vécé…

- Szia… - felelem, hangom még ebbe a hatalmas megnyilvánulásba is vagy nyolc szólamot remeg



bele.

A kerítés felett, pont velem szemben egy fej néz vissza rám. A 13-as ház udvaráról. A fiú.

- Mondd, mit csináltál a kerítésen? – kérdezi, arcán udvarias érdeklődéssel. Dermedten bámulok
vissza rá. Lefagytam, mint a Windows.

- Hát… öööö… Szóval… - kezdem, de nem tudom, mit akarok mondani. Elfelejtettem, hogy kell
gondolkodni. Mert ÉN ÉPP BESZÉLGETEK A FIÚVAL A RABLÓ 13-BÓL! Vagy ez nem beszélgetés…?

- Ezt mind? – mosolyodik el futólag a fiú. Akaratlanul is vigyorra rándul a szám, pedig jelenleg
halálra vagyok rémülve. Istenem, Istenem, Istenem…

- Szóval csak felmásztam, mert nagyon tetszik az udvarotok, nem akartam betörni, meg semmi
ilyesmi, nem is koszoltam össze a kerítést, vigyáztam rá, remélem nem baj – hadarom gyorsan,
anélkül, hogy egyáltalán felfognám, mit beszélek. Közben nem tudom levenni a szemem a fiúról.
Csak bámulok rá rémülten, és igyekszem munkára bírni lepusztult agyamat.

- Eszembe se jutott volna, hogy betörni szándékozol. Csupán érdekelt, mi késztetett arra, hogy
felülj oda – biccent fejével a sarok felé, ahol eddig leledztem -, és három órán keresztül ott is maradj.

Három óra…? Jó ég…

Hitetlenül pislogok rá. Kék szeme van. Pedig meg mertem volna esküdni rá, hogy a szeme is
fekete, akár a ruhája. De nem. Olyan tengerkék a szeme, amilyet még sose láttam élő embernél. A
haja ellenben nagyon is fekete. Valószerűtlenül bogárfekete, viszonylag rövid, de egyforma hosszú
mindenütt, frufruja lezseren a szemébe hull. Majdnem kicsúszik a számon egy kérdés, miszerint
látott-e már fésűt, de aztán gyorsan lenyelem a szavakat.

Egy örökkévalóságon keresztül nézem az arcát. Legalábbis nekem így tűnik. Minden részletét
apróra felfedezem, rendetlen haját, nagy, finom metszésű, hunyorgó szemeit, penge ajkait, beesett
arcát,  vékony,  elnagyolt,  markáns  vonásait,  hegyes,  keskeny  állát,  finoman  felvont,  koromszín
szemöldökét,  sima,  kissé  sápadt  bőrét.  Jobb  szeme  sarkában  egy  apró  heget  pillantok  meg.
Nyakában  minden  egyes  szónál  táncolni  kezdenek  az  inak.  Ezzel  az  arccal  és  megjelenéssel
bármelyik horrorfilmben szívesen látnák… Nyakon alul nemigen tudom jellemezni, ugyanis csak a
feje bukkan fel a kerítés fölött. De… hogy is van ott? Ő is fent áll a kerítésen, akárcsak az előbb én?
Nem  kéne  akkor  jobban  kilátszania  mögüle?  És  nem  is  inog,  meg  a  kezét  se  látom,  hogy
támaszkodna vagy kapaszkodna a kerítés tetejébe…


