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BEVEZETŐ



Az ég kék, a nap süt. Mint mindig, itt Kaliforniában.
Még a pszichiátriai intézetekbe is jut a fényéből. Itt
ülök most. A nevem Jonathan Finch. A történetem

három éve ért véget, itt a pszichón. Teljesen hétköznapi
történet egyébként, bármelyik mozi horror palettáját

gazdagíthatná. Én csupán pánikbeteg lettem az
emlékeim miatt. Most 2026-ban lehetőség nyílik arra,
hogy az ember kitöröltesse az emlékeit, s ha úgy tartja
kedve, másikakat ültessenek a helyébe. Úgy döntöttem
élek e lehetőséggel, hisz 33 évesen nem szándékozom
itt leélni az életemet. Előtte azonban megírom ezt a

sztorit, hátha mégis gazdagabbak leszünk egy horror
movie-val... Lesznek, akik a történet elolvasása után itt
marasztalnának, annyira hihetetlen, ép ésszel fel nem

fogható az egész. Ám, arra, hogy igazat szólok nem
csupán az a tanúság, hogy most itt vagyok, hanem az a

két élet is, amit nagy szerencsével sikerült
megmentenem. Óriási véletlenek kellettek ahhoz, hogy

most az élők sorából írhassak, s egy ember, - Isten
nyugosztalja - aki 50 éve elhallgatott titkokat tárt fel

előttem. A történetből látni fogják, hol mindenütt
lehetnék most és főképp milyen állapotban. Ahhoz
képest ez a hely tiszta vidámpark! Bár a Halálnál -
elvileg - minden jobb. Talán még az is, ha az ember

furcsa emlékekkel él, szellemekről, rég lakatlan, vértől
iszamos házról, melyről kiderül, hogy példás családi

idillt biztosított egykor, könyékig véres lakójának, s egy
nevenincs, Isten háta mögötti városkáról, ahol megállt

az idő, mert valaki így akarta. Nem szívesen írom a



végére a közhelyet, miszerint, aki nem hiszi, járjon
utána. Aki akarja, úgyis megteszi...



MINT MINDENKI MÁS...
Teljesen normális újszülöttként láttam meg a napvilágot, itt, Los Angelesben, középosztálybeli

szülők második fiaként. Tök normálisan zajlott az életem, hentesnek tanultam, dolgoztam vágóhídon
és  hentesüzletben  is,  sőt,  mielőtt  ez  a  szörnyűség  esett  velem,  a  bátyám motorkerékpár-építő
műhelyét is megjártam. Haverok, barátnők jöttek és mentek, emberek vettek körül, szerető szülők,
testvér. Azért tartom fontosnak ezt így kihangsúlyozni, mert manapság őrült szerencse kell ahhoz,
hogy valaki normális családba szülessen, s normális ember váljon belőle.  Az emberek többsége
drogos vagy alkoholista, ez egy hosszú folyamat eredménye, de rengeteg a számítógép függő is, aki
egész életét a játékok előtt tölti. Enni persze nekik is kell, nekem a szakmám is telitalálat volt.
Dolgoztam és éltem, mint bárki más a Földön. Soha nem keveredtem meredek helyzetekbe, meredek
emberek közé. Ma már úgy hiszem, minden ember végzete egy bazinagy szerelemmel kezdődik -
vagy annak a végével. A családi fészket viszonylag későn, 26 évesen hagytam el, a bátyám Brian
addigra már első gyermekét nevelte. Christina ma már 9 éves. Szóval, szerettük egymást a lánnyal,
boldogok  voltunk,  egy  bérelt  házban  együtt  éltünk  3  évig,  -  egy  éve  voltunk  együtt,  mikor
odaköltöztünk -  aztán egyszer csak, huss! Elrepült  egy nyitott  Jaguar-on, egy menő üzletember
oldalán.  Lesújtó volt.  Ekkor hoztam meg az akkor csuda jónak tűnő,  szuper rossz döntésemet:
költözzünk vidékre! A terepjáróm, én, és a csajom itt felejtett yorkshire terrier, Nicole. Persze,
megoldhattam  volna  egy  üveg  whiskey-vel,  de  nem  vagyok  egy  ivós  fajta,  meg  egyébként  is
drasztikusabb változásra volt szükségem. Mindössze két hetem volt megtalálni az új helyemet a
Világban, ennyi volt ugyanis az ingatlan bérleti jogának felmondási ideje. Mármint a csajommal
közösen bérelt ingatlané. Bújni kezdtem hát az Államok egész területét át fogó ingatlanhirdetési
magazinokat. Másfél hét után kezdtem kissé betojni, hogy nem találom álmaim otthonát, anyámék
mondogatták, menjek haza, de én makacskodtam, hogy megtalálom, ha a Világ végén van is! Na, és
amit én egy nap kiszúrtam az újságban, az tényleg ott volt valahol. Lenn a francban, a dél-texasi
Travis megyében, de az a ház, az valami ennivalóan aranyos volt. Amikor anyám meghallotta, hogy
Texas volna az úti célom, azt mondta, az a bolondok állama, s hogy aki nem oda születik, az nem is
tud ott élni, aki meg oda születik, az ott is hal meg. Jött nekem egymást véletlenségből agyonlövő
vadászoktól, a láncfűrészes gyilkosig mindennel, hogy elijesszen, meg hát, mint mondta, messze van,
nagyon messze. De én hajthatatlanul ragaszkodtam a házikóhoz, ami nemcsak szép és aranyos volt,
de elég olcsó is. Mivel a szüleink hellyel-közzel tiszteletben tartották a döntéseinket, anyám kaját és
innivalót csomagolt az útra, én pedig felhívtam a hirdetéshez tartozó ingatlanost és megbeszéltem
vele egy időpontot kb. 5 nappal későbbre. Persze, azt is megbeszéltük, hogy még hívom. Aztán
mindenkitől búcsút véve beültünk Nicole-lal az én hatalmas Nissan terepjárómba, s elindultunk,
hogy birtokba vegyünk egy fasza, bútorozott texasi házikót.



A HOSSZÚ-HOSSZÚ ÚT...
Nem tudom, ki hogy van vele, én szeretek vezetni. Ezt a szenvedélyemet most kamatoztathattam,

hisz jókora út állt előttünk. A költözési láz közepette nemigen gondolkodtam a történteken, s hirtelen
azon kaptam magam az arizonai sztrádán haladva, hogy azon agyalok, mi lehetett a gond Angelával?
A vágóhídon az ember napi 12 órát dolgozik és néha éjszakára is beosztják, ha akarja - meg néha
akkor is, ha nem annyira. Amikor kb. egy éve nyavalyogni kezdett a kevés együtt töltött idő miatt,
otthagytam a vágóhidat és átmentem a bátyám motorépítő műhelyébe, ahol csak napi 8 órát kellett
dolgozni,  s  ő  is  kedvére  látogathatott.  Nem  mondom,  eleinte  látogatott  is,  aztán  az  utóbbi
hónapokban egyre ritkábban. Kozmetikusként hivatkozhatott a vendégeire, aha, az üzletember is
onnan pattant elő, nyilván, aha, most már értem. Ha volt is velem valami baja, arról nem szólt.
Körülbelül idáig jutottam utunk első napjának végére, amikor is megálltam egy autós pihenőben
éjszakázni. Kiszálltam az autóból, kinyújtóztam, megetettem Nicole-t, aztán sétálni indultunk az út
mellett,  hogy vécézhessen. Mivel a pihenő moteljében vajmi kevés esélyem lett  volna kutyástul
megszállni, az autóban töltöttük az éjszakát. Mielőtt elaludtam, felhívtam anyámat, hogy jól vagyunk.
Kérdezgette, valóban komolyan gondolom-e, biztos jó döntés ez? Én bizony komolyan gondoltam, s jó
döntésnek hittem. Mai fejemmel azt mondanám, az anyai aggódás egy ösztön, ami a női megérzésen
alapszik, s nem árt odafigyelni rá. Lám, utólag okos az ember! Másnap reggel, ahogy kinyílt a csipám
a napfényre, máris egy ló seggével nézhettem farkasszemet. Valaki odaparkolt a paripájával az
autóm elé és a motel lépcsőjének korlátjához kötözte szegényt. Sajnáltam azt a szép állatot, de még
jobban örültem, hogy nem rúgta fel az autót. Vagy, hogy nem szarta le az elejét, bár innen a volán
mögül nem lehettem biztos a dologban. A sötétített üvegen át a gazdája nem láthatta, hogy itt
szunyókálok, persze, de mégis jobbnak láttam, ha előkerítem az illetőt, mert esélyesnek láttam, hogy
ha beindítom a motort, mégiscsak rúgni fog az a szépség. Kiszálltam hát, és bizony nem kellett
sokáig keresgélnem, mert a lépcsőn egy farmernek látszó figura ült, s a reggelijét fogyasztotta.
Illedelmesen köszöntem, jó étvágyat kívántam, aztán elmondtam, mi a gondom. Azt felelte, ne féljek,
nem ijedős a lovacska - a Katrina nevet viselte, a hurrikán után, persze.

- Texastól idáig a sztrádán jött vele, még a kamionoktól sem kapott frászt. Hát, jó, mondtam és
miután Nicole elintézte folyó ügyeit az út mellett, újra útnak indultunk. Később többször is bántam
magamban, hogy nem beszéltem többet a farmerrel, lóháton Texastól Arizonáig? Talán maga az
Ördög kergette azt az embert, hogy bevállalt egy ilyen utat. Ehhez képest én egy légkondicionált
autóban utazom keresztül az Államokat. Ugyanott folytattam a fejtörést, ahol előző nap abbahagytam.
Tény, hogy nemigen jártunk együtt szórakozni,  mert ő nem kedvelte a kemény rockzenét, amit
hallgatok,  tehát úgy egyeztünk meg, hogy az élet  eme részét külön oldjuk meg. Néha eljárt  a
barátnőivel, kolléganőivel, úgy gondolom a munkájában is szerette ezt a csajos légkört, az egész
napos pletyizést,  de kétlem, hogy egész életében pattanásokat akart  volna nyomkorászni,  ezért
döntött  az új  fickó mellett.  Pedig,  ami engem illet,  én sem kerestem rosszul  a vágóhídon,  bár
kevesebbet tudtam hazalopni a mások zsebéből, mint amaz és az adómat is tisztességgel levonták. A
bátyám sem fizetett rosszul, meg is tehette, az egyedi motorok méregdrágák tudnak lenni. Mindent
összevetve, nem hiszem, hogy az anyagiakon bukott meg ez a kapcsolat. Azt hiszem, talán elunt,
vagy ilyesmi, bár nem adta jelét soha. Az út hátralévő részére abbahagytam az agyalást, miután
újabb pihenőbe értünk. Ez az este sem zajlott másképp, mint az előző. Elnéztem a még este tizenegy
után is elszáguldó autókat és eszembe jutott a bátyám egyik volt iskolatársa, aki az iskola után
éjjel-nappal szelte a kamionnal a sztrádákat. Míg egyszer csak, egy ilyen átvezetett nap utáni éjjelen
elaludt a volán mögött. Egy benzinkútba csapódott. A többit ki lehet találni. Aztán elaludtam. A
harmadik  nap  már  inkább  zenét  hallgattam,  bár  még  mindig  nem  utáltam  meg  a  vezetést.
Metropoliszokon, kisvárosokon, néptelen utakon át értem Texasba. Pont olyan volt, mint amilyennek
ismertem, ha hallomásból is. Normális embert is alig láttam, nemhogy bolondot. Farmot viszont
annál  többet.  Ezzel  együtt  arra  következtettem,  hogy bizonyára tele  lehet  vágóhíddal  is,  tehát



munkám is  lesz.  Derűs  volt  a  hangulatom,  mondjuk,  alapból  se  vagyok  egy  búvalbaszott  arc.
Lassítottam a tempómon, részben azért, mert már közel éreztem magam a célhoz, részben pedig,
mert erdő mellett haladtam, ahol bármiféle állatot könnyen elgázolhat az ember. Autós pihenőt nem
találtam ezen a szakaszon, de egy benzinkút mellé le tudtam állni éjszakára. Non-stop volt a hely,
úgyhogy meg is tankoltam. Az este ugyanúgy zajlott, mint eddig, csak már nagyon zavart, hogy nem
tudtam tusolni és borotválkozni. Nehezen is aludtam el, még éjfél után is a kútra érkező autókat
lestem. Dohányoztam és gondolkodtam. Leginkább azon, hogy mennyire hamar túltettem magam
Angelán.
- hát még ő, mondhatnák - s, hogy egyáltalán nem volnék most nyitott egy új kapcsolatra, mindennek
ellenére. Hogy mekkorát tévedtem ez ügyben, majd később Önök is látni fogják. Ja, és nem ez lesz az
első dolog, amiben tévedtem. Másnap dél körül értem el Travist. Majdnem olyan kietlen volt, mint a
Szahara és lakatlanabb, mint a Hold. Itt-ott tornádórombolás nyomai, lakóik által elhagyott farmok,
legelésző marhák, természetesen itt is, mint Texasban majd mindenütt, aszfaltot hírből sem ismerő
poros országút. Egy városkán keresztülhaladva felhívtam az ingatlanost, nagyon örült nekem, mert
épp ott volt már, egy házat megmutatni, éppen ott, ahová mennünk kell, de az bizony még délebbre
van. Azt mondta a ház előtt megvár. Hát jó, akkor menjünk tovább.



A NYUGALOM SZIGETE
Délután kettőkor értem el a várost, elég jó tempóban haladva, de továbbra is állatbarát módon

körültekintve az erdős részeken. Furcsa hozzáállásnak tűnhet egy vágóhídi munkástól, aki állatokat
ölve keresi a kenyerét. De hát ez van, srácok, Bugs Bunny is ezt mondaná, nemde? Virágos jókedvem
volt. Eljutottam hát a Paradicsomba, de az elsőre feltűnt, hogy az elmúlt 50 év elkerülte ezt a helyet.
Sok volt az eladó ház, még több pedig eladhatatlan, mert összedőlt vagy leégett. Embert nem sokat
láttam,  felnőttet  legalábbis,  kétes  tisztaságú  gyerekhad  bámulta  meg  az  autóm,  páran  még
integettek is. Kocsma és vegyesbolt is volt, eme kettős, úgy látszik, még az ilyen Isten háta mögötti
helyeken is nélkülözhetetlen. Az út szélén egy srác, igazi motoros forma, a chopperét bütykölte,
lassítottam,  megkérdeztem,  segíthetek-e,  mosolyogva  megköszönte,  azt  mondta,  boldogul.
Továbbmentünk hát, a tehénbőgés és a kutyaugatás már kezdett megszokott alapzajjá válni. Az
autók is a '70-es éveket idézték, meg az egész környék is. Nem rossz város imázs, nem mondom. A
nyugalom szigetének tűnt.  A város legutolsó háza volt  a  miénk.  Texasban a kerítés ismeretlen
fogalom, ennek a háznak sem volt, csupán egy kis előkertszerűsége, fűvel meg némi gazzal. Az
ingatlanos ott parkolt a ház előtt, amikor meglátott, kipattant az autójából,s a kulcsokat lobogtatva
rohant a ház irányába. Nicole-lal a karomon szálltam ki a kocsiból és vittem magammal, mint valami
kisasszony. A srácnak, mintha vécére kellett volna mennie, vagy mit tudom én, mert zavartnak tűnt
és úgy nézelődött körbe, mintha becsapódó meteorittól kéne tartania. Paul Cornett-nek hívták, tőről
metszett ingatlanosnak nézett ki egyébként, öltöny, dosszié, lenyalt haj. A házban fénysebességgel
közlekedett a helyiségek között és hadart, mint az istennyila. A ház egyébként éppolyan szép volt, 8
mint a képen, Paul szerint két hónapja lett kész, de a házaspár, aki itt lakott, notórius költözködő
lehetett, mert mindössze 3 hónapig éltek itt. A földszinten előtér, konyha, nappali és WC volt, fent
pedig egy fürdő- és egy hálószoba, aminek az erkélye a ház teljes frontján húzódott. Elöl veranda,
hátul terasz, ami a nappaliból nyílt.


