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Minden jog fenntartva!

 

Én egy angyal vagyok, fegyverrel,

ki harcol, amíg háborút nem nyer.

Nem érdekel,

ha a mennybe többé nem léphetek.

A hit nem kell,

ha nem erő, amivel megvédhetlek.

A túlélés cél nem lehet,

mert, mi nekem kell: sokkal több, maga az élet.

Tán nem is tudod, meglehet,

számomra ez az irántad érzett szeretet.



Kezdetek
Angel with a shotgun

Hanaicsi  városa;  éjjel  egy  körül  járhat.  A  település  négy  metróvonalából  már  egyiken  sem
közlekedik  szerelvény.  Azok  kijelölt  helyükön  pihennek  és  várják,  hogy  hajnali  négy  táján
megjelenjenek vezetőik, jelezve egy újabb nap kezdetét.

Az  emberek  ebben  a  napszakban  éppoly  időtlenségben  élnek,  mint  mindennapi  használati
tárgyaik. Életünk egy részét az álom – egy idő nélküli univerzum – konzerválja. Hogy közben mégsem
állt meg az a bizonyos kerék, csak az mutatja, hogy ébredéskor a külvilág más arcát látjuk. Azonban
vannak lények, amelyek az éj leple alatt merészkednek elő, hogy sötétségbe és őrületbe fordítsák a
nappalt is.

******

Vasárnap volt,  pontosabban már hétfő,  így az amúgy pezsgő éjszakai élet most jól  nevelten
hallgatott.  Az állomásokat  körülbelül  fél  órája  lezárták,  miután (elviekben)  ellenőrizték,  hogy a
peronok üresek.

Jamamoto  megálló  szintén  némaságba  burkolózott,  ha  nem  számítjuk  bele  egy  fiatal  lány
gondterhelt  sóhajait.  Térdeit  felhúzva  ült  a  félhomályban,  fejét  lehajtva,  gondolataiba  merülve.
Tudta, hogy most minden csak még rosszabb lesz, amikor hazaér. ’Otthon. Vajon ez a szó a megfelelő
arra a förtelmes és félelmetes helyre?’

Siroszaki Aimi még itt is jobban érezte magát. Biztonságot nyújtott az őt körülölelő csend. Holott
épp itt, épp most volt a legkevésbé biztonságban, de ő ezt még nem sejtette.

Mivel – szépen megfogalmazva – rühellte azt, amit mások otthonnak neveznek, hétvégéken is
igyekezett kiszabadulni. Ehhez viszont megfelelő indok szükségeltetik, így most ő könyvtárban volt
egy házi dolgozat miatt. Az már lényegtelen, hogy valójában nem kellett neki ilyesmit írni.

Szerencséjére a belvárosi könyvtár vasárnap is nyitva tartott egy ideig. Miután délután háromkor
bezártak, hazament enni, majd elment egy barátnőjéhez tanulni. Utóbbi persze megint hazugság
volt, illetve csak féligazság. Tényleg tanult. A szülei meg még annyira se voltak tisztában lányuk
dolgaival, hogy nincsenek barátai; végül is az ilyesmi sosem számított.

Dolga végeztével elsétált kedvenc helyére, abba a kis, eldugott parkba, aminek sarkában volt egy
apró  tavacska.  Szeretett  ott  az  egyik  padra  letelepedni  és  olvasni.  Szokásához  híven  teljesen
elmerült  a  könyv világában,  azonban ezúttal  annyira megfeledkezett  a  külvilágról,  hogy hajnali
egykor itt ragadt az állomáson. Mire ideért, az utolsó szerelvény elment, mire döbbent kábulatából
felocsúdott, és elindult visszafelé, az ajtók zárjának kattanásait hallotta.

Az órára pillantott. A zöld fényű, digitális csoda egy óra húszat jelzett. ’Tehát még egy óra sem
telt el?!’

Fáradt volt. Szemhéja elnehezült, de a benne vibráló idegesség folyamatosan nőtt, s nem hagyta,
hogy elragadja az álom. Halványlila  fogalma sem volt  róla,  hogy fogja eltussolni  ezt  a  malőrt.
Teljesen biztos nem. Legalább annyira, hogy a lehető legkevesebb fájdalommal megússza. Ha ez nem
lett volna elég, ráadásképp a szorongás is rátört.



Mióta itt volt, nem merte visszakapcsolni az mp3-at. Az időleges béke szertefoszlott. Feszülten
fülelt.  Időről  időre  oldalra  nézett,  hol  egyikre,  hol  másikra,  ám  hiába  kémlelte  az  alagút
áthatolhatatlan sötétjét; pedig határozottan érzett valamit… vagy mégsem? ’Valójában, azt hiszem,
nincs olyan hely, ahol tényleg biztonságban érezném magam.’

Jobb oldalán, tőle alig két méternyire kezdődött az alagút. Pukkanás hallatszott. Az alagút előtti
utolsó lámpa neonja kialudt, majd zizegve újra felgyúlt, pislákolni kezdett, aztán ismét kihunyt. ’És
ez addig folytatódik… Mi ez?’  Megint azt a fura, szörcsögő hangot hallotta. ’Csak a szél.’ Ezzel
nyugtatta magát, noha ez a zaj abszolút nem a légmozgás fütyülése volt; mi több minden egyes
alkalommal közelebbről szólt.

Újra  felhangzott.  Aimi  rögvest  felegyenesedett.  Bár  még  mindig  ülve  maradt,  összes  izma
megfeszült, gyomrát összeszorította a félelem. Szemei a hang forrása után kutattak a fel-felvillanó
neon ragyogásában, de semmi.

A lámpa ismét kialudt,  talán végleg. Megint hallotta,  mintha az a valami ott  állna mellette.
Felugrott.  A  rémület  minden  porcikáját  átjárta,  az  a  fajta,  ami  után  rendszerint  felébred
rémálmaiból; ám tudta, ez most nem álom.

A villódzó fény újból belehasított az alagút szájánál tátongó sötétségbe. Ahogy meglátta, érezte, a
félelem utat tör magának. Visszhangzott fejében, az alagútban, az állomáson a sikoly, saját sikoltása.

Dermedten állt, mint frissen készült jégszobor. A lényt bámulta. Az összességében és részleteiben
is  förtelmesen  undorító  volt.  Groteszk  testét  valamiféle  fekete  masszából  gyúrták.  Robosztus
termetéhez oszlopszerű lábak tartoztak, csökevény jellegű karjai végén borzalmas, hosszú karmok
nőttek. Fülei hegyesek, hosszúak, úgy néztek ki, mintha valaki összepödörte volna végüket. Feje torz
buci, szemei helyén fekete zselé csillant meg, az orra hiányzott, ajkai szintúgy. Összes hegyes fogát
láthatta,  mivel  ajkak helyett  csak függőleges massza darabok voltak előttük.  A nemlétező orra
szélein  lifegő  bőrlebernyegek  most  kitágultak,  majd  összehúzódtak  a  már  ismerős  szörcsögés
kíséretében. ’Szaglászik? Akkor lehet, hogy nem lát?’

Gondolatai  végére sem ért,  amikor az Izé felé fordult.  Ugyanabban a pillanatban teste újra
engedelmeskedett. Újabb hang süvített át az éj csöndjén.

Aimi rohanni kezdett. Mikor hátrafordult, még látta, ahogy a lény teste fekete zselévé olvad,
aztán füstté válva végleg eltűnik.

Amint ismét előre pillantott, tekintete találkozott őrangyalával, aki ’Ki ez? Rendőr? Kommandós?
Azok hordanak ilyen zoknit a fejükön.’ Mindenesetre az illető lélekszakadva futott felé a peron másik
végéből, kezében puskával. Hirtelen megtorpant, visszahátrált néhány lépést, és valamit mutogatott
neki, amit nem igazán értett. ’Azt akarja, hogy lemenjek? A sínekre? Elment az esze? Mi a fenének
csinálnék ilyesmit?’

Kuroszava Icsiró kétségbeesetten jelzett  a  lánynak,  miközben lelki  szemei  előtt  látta,  ahogy
rögtön belerohan a kijáratnál lézengő démonok karjaiba. ’Reménytelen. Tényleg nem lát. A francba!’

Aimi épp elérte a kijárat felé nyíló, nagyobb placcot, s azzal a lendülettel sarkon fordult. Mikor
úgy találta, biztonságos távolba ért, nagy levegőt véve, óvatosan lemászott a sínekhez. Icsiró egy
szuszra kifújta az összes bennrekedt levegőt és követte a lány példáját.

Odalent  mindketten  meggörnyedve  siettek  a  másik  felé,  hogy  ne  vegyék  észre  őket.  Aimi
nyugtalanul hallgatta a közeledő szörcsögést.



- Jól vagy? – kérdezte Icsiró suttogva, habár szentül meg volt győződve arról, hogy a lány nem
érzékeli; ám ha mégis, az azt jelenti, hogy…

- Nem – vágta rá Aimi.

- Szóval tényleg látsz engem?

- Már hogy a viharba ne látnálak? Azt az izét is láttam. Vagy gondolod, szeretek a nagy semmire
sikoltozni? – kérdezett vissza ingerülten a lány.

Icsiró megdöbbent; ismerte Aimit, mármint osztálytársak voltak. Bár ő még csak nemrég jött át
ide, azért tudott néhány dolgot a lányról. Például azt, hogy rendszerint igen csendes. A többiek
szerint  eléggé  magának  való;  furcsa  tulajdonságainak  egyike,  hogy  rajongásig  imád  bizonyos
könyveket, filmeket. Ennek ékes bizonyítéka jobb alkarján található Icsigó tetoválása. Emiatt ismerik
legtöbben csak úgy: a sinigami lány. ’Ráadásul, ha Akeminek igaza van, akkor nem is tévednek olyan
nagyot.’

A  fölöttük  szörcsögő  hangra  tért  magához.  Azonnal  kibiztosított  egy  gránátot  és  feldobta.
’Legalább a közelben lévőket elintézte.’

- Ezt hosszú lenne elmagyarázni – felelte. – Előbb jussunk ki. Amíg végzek a föntiekkel, te figyeld
az alagutat és szólj, ha látsz egyet!

- Oké, de nem lenne jobb, ha egyszerűen nekem adnád az egyik fegyvered? – mutatott az övén
lévő pisztolyra.

- Nem is tudsz lőni! – ellenkezett Icsiró.

- Az életveszély csodákra képes – kontrázott a lány.

A fiú felsóhajtott, és Aimi kinyújtott kezébe nyomta a fegyvert. Az viszont, amint a másikhoz ért,
eltűnt s újra Icsirónál jelent meg.

- Hát ezt buktam – állapította meg kissé csalódottan Aimi.

Közben  megmentője  már  azokat  a  valamiket  lövöldözte.  Néha  visszabújt  fedezékébe,  hogy
újratöltsön. Ő pedig szorgalmasan kémlelt a sötétbe és azon gondolkozott, vajon honnan ismeri a
srácot? Hangja egyértelműen valaki olyanhoz tartozott, akit ismernie kellene, de a sokk, öltözéke,
kiváltképp a fejére húzott zokni miatt sehogyan sem jutott eszébe a neve.

Amikor  megelégelte  a  várakozást,  úgy  döntött,  óvatosan  ő  is  felkukkant.  Ám,  mivel  az
ismeretlennél jó másfél fejjel alacsonyabb volt, lábujjhegyen egyensúlyozva is csak épphogy kilátott.
Még négy jelentkező várt a sorára.

- Ne aggódj! Mindjárt vége, és kiviszlek – súgta neki Icsiró.

- Pedig én elücsörögnék még itt – felelte gúnyosan Aimi.

- Te mindig ilyen vagy? – kérdezte hökkenten a fiú.

A címzett ezen elmorfondírozott, s csak utána válaszolt:

- Nem tudom. Bocs.



Icsiró érezte, hogy a másik izgatottan oldalba böki. Épp akkor szedte le az utolsó démont.

- Öhm… azt hiszem, van egy kis gondunk.

A  villogó  neonfényben  tíz  újabb  lény  jelent  meg.  Nyomban  felmásztak  a  peronra.  Icsiró
felsegítette a lányt, majd azzal a lendülettel vállára dobta és futni kezdett a kijárat felé.

- Héj, zoknifej! Én is tudok ám járni, rendelkezem az ehhez szükséges két darab futóművel –
kiabálta Aimi.

Az illető rá sem bagózott, robogtak tovább fölfelé a lépcsőkön. Az utolsó fokok egyikén megálltak.
Icsiró elővett egy újabb gránátot, szájával kivette a pecket, aztán elhajította. A robbanás szilánkjaira
tépte a szélső ajtót.

- Te nem vagy eszednél! Mi van, ha az őr meglát minket? – kiáltotta a lány.

- Maximum téged láthat – válaszolta teljes nyugalommal a fiú, s közben a felszínre vezető lépcsőn
cipelte méltatlankodó védelmezettjét.

- Hogy mi? – nyikkant Aimi.

- Az emberek sem engem, sem a démonokat nem látják.

- Akkor én nem vagyok ember? – bukott ki a lányból.

Aztán kuncogni kezdett, amikor belegondolt, bárki is legyen itt, azt fogja látni, hogy egy csaj a
levegőben lebegve távozik.

A következő percben már a földön találta magát. Ahogy felpillantott, egy smaragdzöld szempár
tekintett le rá.

- Öt perc és jövök – hadarta a szemek tulajdonosa, majd elnyelte az aluljáró.

Siroszaki  Aimi  ott  ült  a  belváros  aszfaltján,  hétfőn,  hajnali  kettőkor.  Szájtátva  meredt  a
száznyolcvan magas fickó után, akit ismernie kellene, neve mégse jut eszébe. Az őrangyala után, aki
terepszínű nadrágban, kék pólóban, rajta sok zsebes, fekete mellénnyel, fején kommandós zoknival
toppant életének színpadára. Övén kis táskák, két oldalt egy-egy pisztoly, hátán távcsöves puska,
kezében  egy  másik  féle,  amihez  olyan  töltények  tartoznak,  amivel  talán  még  elefántra  is
vadászhatna. ’Ki vagy te?’

Pisszegés rázta fel gondolataiból. A közelben ültetett bokrok sűrűjéből egy hajléktalan integetett
neki.

- Gyorsan kishölgy, bújjon ide! – szólalt meg rekedtes, öreg hangján.

Aimi értetlenül nézett rá.

- Gyorsan, a biztonságis mindjárt itt lesz!

Erre már röppent is  a  zöldövezet  felé,  mint  akit  puskából  lőttek ki.  ’Francba,  erről  meg is
feledkeztem.’

- Köszönöm – suttogta.



Ezalatt megérkezett a pocakot eresztett, nyugdíjas korú őr is. Zavarodottan tekintgetett körbe,
elindult feléjük, de akkor morajlás hallatszott a föld alól.

Icsiró ekkor ért le, és mielőtt belefutna valamibe, előre küldött egy gránátot. Tudta, ha az őr le is
jön, semmit se lát.

- Mondja csak, mégis miért segített nekem? Hiszen csak én lehettem a robbantó – bökte ki Aimi.

A hajléktalan meglepetten pislogott rá.

- Nem úgy van az. Kishölgyek nem robbantgatnak – válaszolta.

A lány lehajtotta fejét, s szemét forgatta. ’Kár volt kérdeznem.’

- Meg aztán lehet, hogy nem láttam magát az illetőt, de hallottam a hangját. Azét, aki a kishölgyet
hozta.

Ezúttal a lány meredt a másikra döbbenten. Mögötte megszólalt egy másik pasas, ránézésre ő is
hontalan. Hangja kevésbé volt öreg és rekedt, viszont borzalmas piaszagot árasztott magából.

- Mi tudjuk… A madarak csicseregnek… láthatatlan szörnyekről – itt csuklott egyet; olybá tűnt, el
is felejtette, mit akart mondani.

A másik folytatta:

- Én és ez a részeges disznó viszont halljuk őket, ahogyan annak idején hallottuk az angyalokat is,
de azok eltűntek vagy tíz éve. Azonban most az angyalok visszatértek. Megint lesz, aki megölje
ezeket a szörnyeket.

Erre a másik egy örömteli kiáltással helyeselt:

- Igen! Az angyalok visszatértek!

A lány nem nagyon tudta mire vélni a sztorit. ’A szörnyetegekig oké, azokat nem nagyon lehet
másnak tekinteni, de miféle angyalokról hadoválnak?’ Sehogy se értette. ’Talán a fiúra gondoltak.’

Kilesett a bokrok közül, hiszen azt mondta, öt perc és itt van. Semmi. Fél perc múlva egy srác jött
fel,  farmerban, bakancsban, kapucnis pulcsiban. Haja szőke, félhosszú és szerteszét áll,  mintha
elaludta volna. Szeme gyönyörű zöld.

Siroszaki Aimi sokkoltan bámult a jelenségre, aki az osztálytársa. ’Kuroszava Icsiró. Ő lenne a
megmentőm?’

A fiú felé indult, mégis körbe-körbenézelődött, fennhangon kérdezte:

- Aimi, merre vagy?

Mire a keresett személy előbújt a bokrokból.

- Itt vagyok – felelte. – De jobban szeretem, ha Sirónak szólítanak.

Akuma



Hanaicsi külvárosa, a történtek előtti hét, szombat, 23:00
A külváros vagy – ahogy a sznob belvárosiak nevezik – peremvidék szóban forgó részén minden

tele  van  szűk,  félhomályos  sikátorokkal,  bennük  nem egy  helyütt,  hangulatos  kis  kocsmákkal.
Azokkal a fajtákkal, ahol senkit nem érdekel, ki vagy, hol dohányzol vagy éppen hány éves múltál.

Kuroszava Icsiró éppen egy ilyen helynek a teraszán üldögélt;  előtte egy pohár,  gyöngyöző,
enyhén habos sör. Három másik sráccal jött, akikkel eleddig színpadot építettek a közeli művelődési
ház kertjében.

Szinte minden hétvégéjét diákmunkával töltötte, és ez cseppet sem zavarta. Ha nem tanult vagy
dolgozott, akkor számítógépen játszott vagy motorozott. Ez neki így tökéletesen megfelelt. Nem
vágyott  másra.  Otthon  se  piszkálta  senki  emiatt,  hiszen  ha  valamire  szüksége  volt  (már  alap
dolgokon  kívül),  azt  ő  fizette.  Teljesített  az  iskolában,  segített  szüleinek.  Szava  nem  lehetett
senkinek.

Néha eljárt, legtöbbször motorozni, máskor kicsit kiengedni a gőzt, még ritkábban fordult elő,
hogy ivott.  Ugyan, elvben 17 évesen ezt nem tehette volna meg, de gondot soha nem okozott.
Egyrészt  tudta,  hova  kell  menni,  másrészt  két-három sörnél  többet  soha  nem fogyasztott.  Így
elkerülte az olyan kínos jeleneteket, amelyekbe más, ostoba emberek tök részegen keverednek.

Fáradt volt, ma már három helyen melózott, elege lett nap végére. Most csöndben ült a többiek
társaságában és csak bambult maga elé.

A három srácból kettőt nem ismert, csupán az utolsó munka közben találkoztak. A harmadik régi
jó barátja, aki amellett, hogy nem kis szinten szenved macsókórban, egyéb bosszantó defekttel is bír.
Bármilyen papír kerüljön elé, arra egy péniszt rajzol. Ez az első két-három alkalommal még vicces
volt,  aztán  már  inkább  szánalmas.  Ettől  függetlenül  még  haverok,  és  emellett  sokszor  együtt
dolgoznak.

Hallgatott. Egyrészt feje teljesen üresen kongott, másfelől baromira nem érdekelte a két idegen
mondanivalója. Agyában jelenleg hangyafoci zajlott, mint minden olyan alkalomkor, amikor le se tojja
az épp beszélőt  és szavait;  vagy azért,  mert  szimplán érdekhiányban szenved,  vagy,  mert  már
ezredjére hallja ugyanazt.  Ez nála automatikusan működik,  mint az,  hogy éhesen egy épkézláb
gondolata sincsen, és bizonyos fáradtsági szint után képtelen értelmes mondatokat kinyögni.

Ült, nézett ki fejéből s néha kortyolt egyet italából, miközben annak a kettőnek be nem állt a
szája. Miután megunta az asztallap fixírozását, a sikátor sötétjébe fúrta tekintetét, ahol meglátott
valami  furcsa  árnyat.  Zavartan dörzsölgette  szemeit.  ’Ennyire  fáradt  lennék? Lehetetlen.’  Az  a
rémség, olyan részletesen látta, hogy nem lehetett képzelete szüleménye. Egyáltalában szinte semmi
fantáziája nincs.

Újra felnézett. Eltűnt. Ahogy a másik irányba fordult, ott volt, ráadásul nem is egy. A többi
vendég mit  sem sejtve  nevetgélt,  hadonászva  magyarázott  fennhangon,  pedig  az  öt  rusnyaság
közvetlen közelükben ténferegett.

Elakadt lélegzete. Forogni kezdett vele a világ, úgy érezte, menten lefordul a székről. Hirtelen
mindent vakító, vörös fény árasztott el.

- Srácok! Valami nagy gáz van! – mondta szinte ordítva. ’Ez rohadtul nem jó. Nem is hallanak. Mi
a…’



A fény elhalványult, majd teljesen megszűnt rosszullétével együtt. Úgy érezte magát, mint akit
kicseréltek. Amint a szemben lévő ablakra nézett, rájött, valóban ez történt. Most pontosan úgy
festett, mint játékbeli karaktere, sőt azok a fegyverek voltak nála, amit ott legszívesebben használ.

Újra a vendégek felé fordult. Az egyik rondaság épp egy középkorú férfi karját kívánta megízlelni,
másikuk egy fiatal nő körül járkált, alaposan szemrevételezve prédáját.

Icsiró rögtön előrántotta két pisztolyát, és gondolkodás nélkül lelőtte az árnyakat. Azt várta,
pánik tör ki,  de semmi reakció.  ’Mi a szar van ezekkel? Semmit nem látnak? Nem hallották a
lövéseket?’

A másik hárommal is hamar végzett, azután visszatelepedett helyére. Semmi se változott, még
mindig ugyanaz a terroristaruha volt rajta. ’Mi van már!? Most örök életemre így maradok?’

Ekkor a sikátor másik végében felbukkant egy harmincas, vörös hajú, szemüveges nő és intett
neki. Icsiró totál tanácstalanul nézett rá, végül az idegen sürgető mozdulataira odament.

-  Addig  nem  fogsz  visszaváltozni,  amíg  démonok  vannak  a  környéken  –  mondta  a  nő
bemutatkozás, köszönés nélkül.

- Mi? Még több van ezekből?

Az ismeretlen figyelmen kívül hagyta zsigeri reakcióját.

- Ha végeztél, mindent elmondok.

Icsiró kimondatlan kérdésére is felelt:

- A következő három utcában vannak.

Hanaicsi belvárosa, hétfő, 2:17
- Szóval ezek a förtelmes Izék démonok? – kérdezte Siro, miután lehuppantak a bokrok mögötti

padok egyikére.

Icsiró bólintott.

- A vörös bige szerint van egy másik világ, aminek királya valami Akuma nevű csávó. Ő teremti
ezeket  a  rohadványokat.  Mellesleg  a  krapek  nem enyhén  egoista,  mert  ezeket  az  –  ahogy  te
fogalmazol – Izéket is magáról nevezte el.

- Vagyis ők a kicsi akumák. Istenem, milyen cuki!

- Mondd csak, neked lételemed a szarkazmus, irónia, egyéb ilyesmi? – érdeklődött a fiú. Siro csak
vállat vont.

-  És  mégis  mit  csinálnak  ezek?  Már  azonkívül,  hogy  szörcsögve  mászkálnak  –  folytatta  a
kérdezősködést.

- Elvileg megharapják az embereket és akkor… Mit tudom én!

- Hogyhogy mittudodte? – kiáltotta Siro.

- Csak a lényegi infókat jegyeztem meg, azt is elég volt – felelte egy Buddha nyugalmával Icsiró.



A lány felvont szemöldökkel nézett rá, mint egy hülyére. Ettől ő zavarba jött, lesütötte szemét és
intenzíven vizslatta az előttük fekvő macskaköveket.

- Egyébként nem mindegyik szörcsög. A kicsik vihognak, olyanok, mint valami gonosz óvodások.

Siro nevetni kezdett, ez a fiú arcára is mosolyt varázsolt.

- Vannak repülő fajták, azok meg kárognak, és úgy néznek ki, mint azoknak a repkedő dinóknak a
fekete  trutyiból  készült  változata.  Én  eddig  ilyenekkel  találkoztam,  de  a  nőszemély  elmondása
alapján sokféle van belőlük.

- Tyű, tehát főgonoszkánk kreatív lény.

Icsiró elhúzta száját.

- Muszáj mindig ezt csinálnod?

A lány bocsánatkérőn nézett rá.

- Bocs. Ez csak úgy jön.

- Nem látnak, szaglásuk és hallásuk kitűnő – folytatta Icsiró. – A nagyok lassúak, mint a zombik.
Az aprók meg hiába gyorsabbak, méretük miatt szinte semmit nem számít, maximum kicsit nehezebb
eltalálni őket. A repülőket viszont nagyon nehéz leszedni. Kizárólag éjszaka jönnek elő. Ezt kaptam a
nőtől.

Nyakához nyúlt és elővett egy láncot, amit Siro kezébe adott.

A lány tenyerén egyensúlyozva vizsgálta,  olyan tekintettel,  mint egy ékszerész legbecsesebb
darabját. Fekete bőrszíjon fityegő, dió nagyságú kristályszerűség volt.

- Mintha a szivárvány egy darabját megfagyasztották volna – suttogta Siro, miközben gyermeki
csodálat ragyogott mogyoróbarna szemeiben.

A fiút annyira lenyűgözte a látvány, hogy néhány percig csak némán figyelt. A mustra végeztével
visszakapta medálját, már ha lehet annak nevezni.

- Ez elvileg a dimenzióink közt található valaminek a darabja. Jelzi, ha átjönnek a démonok és azt
is hova tartanak, miután átléptek.

- Értem. És mi a helyzet velem? Miért olyan nagy dolog, hogy láttalak?

- Már mondtam, az emberek nem látják a démonokat, sem engem, amikor átváltozom. Semmit
nem érzékelnek ezekből a dolgokból. Nem hallják a lövéseket. Abszolút semmi hatással nincs rájuk,
ha lepuffantom őket. Tárgyak esetében már más a helyzet. Ahogy az ajtónál is láthattad, élettelen
dolgokra épp úgy hatással van az én golyóm, mint egy rendőré. A nő azt mondta: az, aki lát ilyenkor
engem és a démonokat, olyan, mint én vagy olyan lesz.

- Remek! – sóhajtott fel Siro. – Szóval én is ilyen mész, oszt lövöd a gnómokat játékot kell játsszak
élőben?

- Legalábbis szerinte ezt fogod csinálni – válaszolta a srác. Közben azon rágódott, hogy Aimi
direkt vele ennyire ironikus vagy amúgy is ilyen természet? – Elvileg az első átváltozást a közeledben
felbukkanó démonok hívják elő.



- Akkor meg semmi közöm az egészhez. Bőven sokat voltam most a közelükben és fikarcnyit sem
változtam meg.

Siro felállt és elindult, majd hirtelen visszafordult:

- Köszönöm, hogy megmentettél – mondta egy halvány mosoly kíséretében, aztán nekiiramodott
észak felé az úton.

Ránézett telefonjára: 2:45. Ha siet, még eléri az éjjeli villamost a következő megállónál.

Icsirót annyira lesokkolta Aimi reakciója, még inkább a nő által mondottak és a tények közti
ellentmondás, hogy csak ekkor tért észhez. Rögvest felpattant és rohant a lány után.

- Siro, várj! Én… – kiabálta.

Ő azonban hátra sem fordulva, csupán intett neki.

- Jó éjt, Icsi!

- Hazaviszlek – akarta mondani a fiú, hiszen motorral jött idáig.

Most viszont állt és figyelte Aimit, amint lassan eltűnik szeme elől, azzal a boldogsággal együtt,
amit az a gondolat ébresztett benne, hogy többé nem lesz egyedül, hogy lesz egy társa.

Nem mozdult akkor sem, amikor már nem maradt utána semmi a hajnali utcán. Benne viszont,
belevésődött  minden.  A  narancssárga  tornacipő,  fekete  cicanadrág,  rajta  rózsaszín,  fodros
szoknyával,  fekete  póló.

’Egy szál  pólóban volt  ilyenkor?’  Aztán eszébe jutott,  látta,  hogy tiszta libabőr.  ’Ó, hogy én
mekkora egy emeletes barom vagyok! Oda kellett volna neki adnom a pulcsim. Hogy lehetek ekkora
hülye?’

Visszaindult a közeli parkolóba kedvenc járgányához.

A szőke haja, nagy része összefogva; fején kendő, narancssárga; jobb oldalt egy nagyon hosszú
tincse van, ami bíborszínű; hátán fekete-narancs csíkos táska. Szemei mogyoróbarnák, és amikor
nevet, szinte résnyire szűkülnek.

Mielőtt beindította a motort, még küldött egy sms-t annak a nőnek, ez állt benne: Siroszaki Aimi,
nem változott át. Lehajtotta bukósisakja plexijét, berúgta a motort, elsőre duruzsolni kezdett.

Hajnali háromkor a Rokudzsi megálló mellett süvített el. A villamos épp bent állt, csupán egyetlen
felszálló volt. ’Siro. Akkor ezért sietett annyira.’

Jorusi
Hanaicsi belvárosa, Aorei negyed, hétfő, 6:45

A városnak ez az egyetlen olyan negyede, amely nem csupán papíron különül el szomszédaitól.
Már küllemét tekintve is  elüt  környezetétől;  arról  nem szólva,  hogy az egész területet  hófehér
kövekből emelt kerítés övezi, amelynek egyhangú fenségét négy helyen töri meg egy-egy fekete,
kovácsoltvasból  készült,  cirádás  kapu.  Mellettük  őrbódé,  hiszen  ide  nem  lehet  ám  csak  úgy
ukmukfukk besétálni. Ez a hely, ahogyan neve is mutatja, kifejezetten egy bizonyos „elit” réteg



számára készült építtetője akarata szerint.

Lakóinak javarésze Aono Dan vállalkozó-maffiózó hasonszőrű foglalkozással rendelkező barátja,
alattvalója; kisebb része ugyane személy ellenlábasa, lekenyerezettje, illetőleg rokona.

Négy éve e luxuspark lakója lett Aono Szora is. Nem volt titok az itteniek előtt, hogy ő a mélyen
tisztelt Dan egyetlen gyermeke. Az sem zavarta egyiküket sem, hogy a fiú 14 évesen teljesen magára
utalva lakott köztük. Apucitól egy szép summán és néhány, kellemetlen beszélgetésekkel s még több
kínos csönddel teli látogatáson kívül semmit nem kapott. Szora hamar megszokta az egyedüllétet;
valójában előtte se volt másként.

Négyéves koráig volt egy anyapótló dadája, utána ezt a szerepet Dan aktuális szőke vagy vörös
plasztik  babája  kapta.  Szorában  ezekről  a  nőcskékről  csupán  néhány  emlék  maradt:  száradó
körömlakk; órákig tartó várakozás a fürdő előtt, mielőtt elindulnának valahova; tűsarkak idegölő
kopogása; szüntelen, fülsértő cseverészés, persze nem vele, hanem a telefon túl felén lógó, hasonló
képességekkel megáldottal.

Panaszt  tett  apjának,  nem  egyszer,  százszor.  A  fontos  üzletember  azonban  jószerivel  csak
elhessegette akként, ahogyan nemkívánatos talpnyalóit. Néha foghegyről odavetette: Nem érek rá.
Aztán – fia szűnni nem akaró ostromát megelégelve – rémesebbnél rémesebb válaszokkal állt elő:
Nem az én hibám, hogy nincs anyád. Old meg magad! Van pénz, azzal boldogulsz bárhol.  Mit
csináljak? Nem vagyok egy apatípus. Nem tehetek róla, hogy senki nem akar az anyád lenni.

Egy alkalommal, amikor apja egy Most nincs időm a nyafogásodra mondattal kitette szűrét a
dolgozóból csupáncsak azért,  hogy alig egy perccel később megjelenjen ott aktuális nyuszikája,
akivel természetesen ráért a papírokkal teleszórt asztalon közösülni, Szorát elöntötte a pulykaméreg.
Fölfújva magát, dühtől vöröslő arccal berontott és elküldte kurvapecér apját melegebb éghajlatra.
Dolga végeztével hatalmas döndüléssel bevágta maga után a szent dolgozószoba ajtaját, kiviharzott
az alkonyati utcára.

Az apának mindössze egy hét kellett,  hogy feltűnjön fia eltűnése.  Rögtön elővette telefonon
csicsergő szexbabáját, nyálat fröcsögve tudakolta, mégis mi van drága egy szem utódjával? Cicuka
higgadtan vállat vont s közölte, napok óta nem látta a kis szörnyeteget. Végig sem mondta már
repült.

Aono Dan ezután kétségbeesett hangon telefonált a rendőröknek. Azok igen hamar megtalálták a
nyolcéves lurkót. Hazavitték, ahol aztán cseppet sem finoman érdeklődték meg az apától, mégis
hogy a búbánatba lehet az, hogy a csupán nyolcéves fiú eltűnését egy hét után vette észre? Aono
Dan művészien,  megnyúlt  arccal  sopánkodott,  hogy  ez  milyen  szörnyű,  de  ő  külföldön  volt,  a
gyerkőcöt barátnőjére hagyta. Mire hazajött, az átokverte szuka felszívódott, s a kicsi Szorát sem
találta sehol. Mindeközben előbűvészkedett egy köteg pénzt zsebe mélyéről, hogy belecsúsztassa a
hitetlenkedő képpel álló rendőr kezébe.

A biztos úr zavartan pislogott a férfira, majd társára, aki az unottan álldogáló Szorára nézett.

- Igaz ez?

A fiú elhúzta száját, némán bólintott. Tudta, úgyis feleslegesen mondana bármit, pislantásnyi idő
sem kell és a két rendőrnek az összeggel együtt nyomavész.

Természetesen így is lett, s mint mindig az élet úgy folyt tovább, mintha mi se történt volna.
Nemzője és (elvben) nevelője egy mukkot nem szólt, csak szúrós szemekkel nézett rá egy percig,
aztán kámforrá vált. Többre nem futotta idejéből. Túl soká tartott volna megkérdeznie fiától, hogy



van vagy mit csinált, esetleg leszidni viselkedése miatt. Aono Dan soha sem volt apa, ez a feladat
nála annyiban kimerült, hogy pénzt biztosított fiának.

A  következő  években  sem változott  semmi.  Egyik  nyuszika  követte  a  másikat,  apja  mindig
elfoglalt volt. Csak Szora változott. Egyre önállóbb lett, egyre kevesebbet kereste a kapcsolatot
Dannal és aktuális mostohájával. Ugyanabban a házban élte saját, különálló életét, amiről gyámjai
mit sem tudtak.

Az évek során egyre mélyebb és izzóbb lett benne a gyűlölet apja iránt. Hamarosan rá kellett
ébrednie,  hogy  a  város  társadalmában  talán  övé  a  legmagányosabb  pozíció.  Iskoláiban,  a
táborokban, az íjász klubban kétféle emberrel találkozott: azokkal, akik önként vagy szülői intésre,
kötelességből körülrajongták és azokkal, akik (szintén apjának köszönhetően) megvetették, utálták.
Míg előbbitől zsigeri undor tört rá, utóbbi jeges szomorúsággal vonta be gyermeki szívét. Ennek
következtében  társai  közt  is  csak  hallgatott,  bezárkózott,  feladta  minden  kísérletét  arra,  hogy
kötelékeket alakítson ki.

Tizenkettő lehetett, amikor apja újranősült, igaz ez amolyan üzleti érdekekből elkövetett nász
volt. Az ara – merő ellentéte Dan nőideáljának – csontsovány, ében hajú, hidegkék szemű, makacs és
legfőképp határozott volt, ennek tetejébe pedig szörnyen féltékeny típus. Szora őt minden eddiginél
jobban utálta.

A kisasszony, merthogy így kellett őt szólítani, egyébként Aono Dan egyik legnagyobb riválisának
lánya volt. Ez a vetélytárs, mivel nem sikerült a hosszú évek alatt Dantól megszabadulnia, maga
hajtott fejet. Megöregedett, fia nem született, s munkájának gyümölcsét nem bízhatta lányára vagy
valami ostoba jöttmentre. Hosszú fejtörés után fogalmazódott meg benne a megoldás, miszerint
birodalmát Aono Dan örökölje, cserébe vegye feleségül lányát és mindenben gondoskodjon róla.
Amennyiben ellenszegül a kis hercegnő akaratának, úgy nemcsak az öröksége úszik el, hanem saját
vagyona is, erről rengetegszámú dörzsölt ügyvédje kezeskedik s ő maga, amíg még él.

Dan elég ostobán azonnal igent mondott az ajánlatra. Bár Szora szintúgy megszenvedte a dolgot,
valahol mély elégedettséget és kárörömöt érzett, amiért apja ekkora slamasztikába került.

A kisasszony ugyanis legkevésbé sem nézte el férjének a kurvázást. Aono Dan pedig nemsokáig
bírta,  hogy  egyetlen  olyan  nővel  éljen  szexuális  életet,  akitől  maximum a  hideg  futkos  hátán,
ráadásképp borzalmasan teljesít az ágyban.

Így történt, hogy – alig fél évvel esküvőjük után – a kiéhezett férfi térden csúszva könyörgött
apósának, beszéljen lánya fejével. Tette ezt annak reményében, hogy a másik, hasonló szexéhes
hímneműként, megérti problémáját.

Az egykori rivális, akinek szintén soha nem volt elég egy nő, már aznap leült beszélgetni az ő kis
hercegnőjével.  Hosszan ecsetelte neki egy Dan féle férfi  igényeit,  arra intve őt,  hogy ezeket jó
feleségként illik tiszteletben tartania.

Ezt követően apja heti három éjszakát házon kívül töltött, valamint felvett egy titkárnőt, akinek
valódi  munkája  (természetesen)  a  férfi  kényeztetése  volt.  A  házasság  mindezen  engedmények
ellenére megviselte Aono Dant, aki nem volt hozzászokva ahhoz, hogy egy nő dirigáljon neki. Már
pedig ennek a nőnek minden szava szent kellett legyen.

A férfi kénytelen-kelletlen időt kellett szakítson rá minden áldott nap, s ez idő alatt rabszolgaként
teljesíthette „szíve hölgye” minden óhaját. Ha ez nem lett volna elég, a kisasszony külföldi-belföldi
utazásaira is elkísérte; ezzel viszont nyilvánosan alázta meg üzleti partnerei előtt. Azok soha nem



mutatkoztak nejükkel, legalábbis nem az efféle találkozókon. Kísérőjük – rendszerint – valamelyik
csinos és felettébb kívánatos szeretőjük volt, akik mellett felesége madárijesztőnek festett.

Szorát  parányit  sem  érdekelték  apja  megpróbáltatásai.  Némi  undorral,  még  kevesebb
szánalommal nézte végig, mit szabadított magára Dan csak azért, hogy hatalmát és pénzét tovább
növelje.

A jégkirálynőről tudomást sem véve élte mindennapjait, aki ezt nem tűrte. Az apa után teljes
természetességgel  a  fiút  is  tehetetlenül  vergődő  rabszolgájává  akarta  tenni.  Csakhogy  Szora
mindvégig levegőnek nézte, parancsaira füle botját sem mozgatta. Ilyenkor magából kikelve, torzult
arccal ordított rá, a gyerek még sem reagált.

Egyetlen egyszer szólt hozzá, amikor egy ilyen alkalommal betelt nála a pohár. A kisasszony
tombolt.  Szora – mint mindig – sztoikus nyugalommal kikerülte, s indult volna útjára, ám a nő
megragadta karját.

- Nem vagyok a tulajdonod – mondta lassan, tagoltan, még hangját sem emelte fel.

A némber megmerevedve, száját eltátva bámult a fiúra, aki – számításaival ellentétben – egy ujjal
sem ért hozzá. Nem kiabált vele, de az apjától örökölt, unalmas szürke szemekben olyan heves
gyűlölet izzott, ami nemhogy perzselte, felégette hatalmát, sőt talán őt magát is. A csatát vesztett kis
hercegnő többé meg sem próbálta uralma alá hajtani, ellenben újabb tervet szőtt ellene. Ha nem
hajlandó behódolni, akkor ármánykodással eltávolítja innen.

Tervét néhány hónappal később siker koronázta. Aono Dan amúgy sem nagyon próbált ellenállni
neje kérésének, miszerint Szorának inkább az anyjánál lenne a helye.

Miután emberein keresztül értesült róla, hogy a fiú anyja minden jel szerint meggyógyult, a
lelkiismeret  furdalással  együtt  ellenkezése  is  megszűnt.  Ennek  eredményeként  Szora  életében
először, tizenhárom évesen találkozott szülőanyjával, s vele élt egészen addig az éjszakáig…

Szorát most, öt évvel később, a verőfényes tavaszi reggelen, jó néhány kilométer lefutása után is
kirázta a hideg, ahogy annak a napnak emléke épp csak átsuhant gondolatai égboltján. Rákapcsolt, s
úgy tette meg a negyed déli kapujáig hátralévő másfél kilométert, mintha életéért futna. Közben
igyekezett a kitörni készülő emlékképek dobozát újra lelakatolni. Még azelőtt, hogy megpillantaná
őket. Még mielőtt újra érezné azt.

- Jó reggelt, főnök! – köszönt rá vidáman Kai, miközben kinyitotta a kovácsoltvas kaput.

Szora elmosolyodott a másik láttán.

- Neked is jó reggelt! – mondta.

Az arra sétáló idős házaspár legnagyobb megrökönyödésére, lepacsizott a huszonhárom éves
őrrel. Errefelé ugyanis nem volt helyénvaló ilyen közeli kapcsolatot ápolni a szolga személyzettel, és
hogy ezt éppen a méltóságos Dan utódjaként tette, csak súlyosbította bűnét. Az már más kérdés,
hogy ez Szorát teljesen hidegen hagyta. Kai volt annak a két embernek egyike, akiket barátjának
tekintett.

A sráccal egy apjánál tett látogatás után futott össze. Mivel Kai már akkor is tisztában volt vele,
ki  ő,  szó szerint  nekirontott,  mint egy feldühödött  bika.  Szora egyetlen mozdulattal  könnyedén
lefogta,  és  javasolta,  problémáját  esetleg  próbálják  meg  emberi  módon  megbeszélni.  Kait
meglepetésként érte az ajánlat, de elfogadta.



Mint kiderült, Kai apja egyik cégéhez jelentkezett munkára. Annak ellenére, hogy képességei
sokkal jobbak voltak a másik két jelentkezőénél, azokat vették fel. Kainak pedig eldurrant az agya,
hiszen hónapok óta  kereste  azt  a  munkát,  amivel  eleget  tud keresni  tanulmányaira  úgy,  hogy
mellette a képzésre is maradjon ideje.

Szora megértette a fiú kétségbeesését, mint ahogy azzal is tisztában volt, miért nem kapta meg
az állást. Kai arcáról mindent le lehetett olvasni; nyílt volt, őszinte, becsületes, határozott célokkal.
Ahogy Dan mondaná: ártatlan lélek, viszont apjának ilyenekre nem volt szüksége és megvetette őket.
Ráadásul maga a fiú sem bírta volna azt a munkát. Ha tudta volna, miféle dolgokat kell valójában
véghez vinnie, biztosan meggondolja magát.

Szora ezt kerek perec megmondta neki, valamint felajánlotta, hogy odaadja neki a szükséges
összeget, ám ezt – ahogy sejthető volt – a fiú udvariasan és határozottan visszautasította, mondván ő
meg fog dolgozni azért a pénzért, mert így tisztességes. Szora némi gondolkodás után rájött, hogyan
segíthetne.

Akkortájt,  tizenhat  évesen,  már két  éve lakott  az  Aorei  negyedben és tudta,  hogy időnként
keresnek új biztonsági őröket mind a kapukhoz, mind az utcákra. Utóbbi elég kényelmetlen volt,
merthogy azoknak az embereknek végig kellett  járniuk az egész negyedet,  majd ismét,  amíg a
munkaidő le nem telik.

Szora felvázolta tervét Kainak: megszerzi neki az egyik kapuőri állást. Igaz, hogy 12-24 órába kell
dolgozni, de nem olyan munka, ami alatt ne tudna időt szakítani a tanulásra.

Abban ugyancsak megegyeztek, hogy a fiú a többiekénél magasabb fizetést kap, amit Szora
biztosít neki. Ennek köszönhetően Aono Dan zokszó nélkül belement abba, hogy Kait a negyedben
alkalmazzák, egyrészt az ottani munkások amúgy sem érdekelték, másrészt pénzt sem kellett rá
költenie, mivel a fizetést fia állta.

Megtehette minden különösebb gond nélkül, tizennégy évesen apjától egy kész vagyont kapott,
amit rábízott egy megbízható pénzügyi szakemberre, aki tovább gyarapította azt.

Az eset után Kai nemcsak hálás volt, hanem – látva Szora elszigeteltségét – eldöntötte, segít
valamilyen módon jóakarójának, ha másképp nem tud, legalább barátságával.

Szorát aktuális merengéséből Kai aggódó hangja rángatta ki.

- Héj, minden rendben?

-  Igen,  igen,  csak elég nehéz éjszakám volt  –  motyogta válaszul.  ’A tetejébe még annak az
éjszakának az emlékei is újra felbukkantak.’

- Tényleg elég pocsék lehetett. A kétnapos hullák megirigyelnék, ahogy most festesz. Mégis mit
csináltál? – folytatta Kai.

’Na,  most  aztán  mit  találjak  ki?  Az  igazat  nem  mondhatom,  még  a  végén  azt  hiszi,
megbuggyantam.’ Próbált valami hihetőt előhúzni a fejében dúló káoszból.

- Hát asszem, valami romlottat ettem… – kezdett bele, mire az őr csak legyintett.

- Ne is folytasd! Így már én is jártam, csak nekem eszembe nem jutott volna másnap reggel
megmozdulni, nemhogy futkározni – hangjában némi rosszallás érződött.



Mióta összebarátkoztak Kai kicsit olyan volt Szorának, mintha a bátyja lenne.

- Jól van, na. Nálam ez már olyan, mint a levegővétel.

Erre barátja csupán fejét csóválta.

- Még mindig nem tudom megérteni, mi a jó ebben.

- És az úszásban mi a jó? Körözöl csak a medencében, mint aranyhal a gömbakváriumban – vágott
vissza Szora.

Kaiból kitört a nevetés, szemeit törölgetve válaszolt:

- Így még soha nem gondoltam rá, de van benne valami. Viszont, ha ragaszkodsz ahhoz, hogy
ilyen állapotban iskolába menj, akkor közlöm, az óra ketyeg.

Szora felnézett az őrbódén függő órára. 7:15

- Basszus! Bocsáss meg, rohanok – mondta hadarva, azzal el is tűnt.

Kai fejét ingatva tért vissza kényelmes őrhelyére.

Szora felsietett lakása emeletére. Lekapkodta ruháit és a zuhany alá állva gyorsan letusolt. Ahogy
a vízcseppek futástól felhevült bőréhez értek kirázta a hideg.

Eszébe jutott, hogy tizenhárom éves koráig ő is ugyanúgy imádott úszni, ahogyan barátja, hogy
akkor még mindennap inkább kádban fürdött. Míg most egy pillantásától jeges borzalom fogja el.
Épp ezért nem használta soha a lenti fürdőt. Ha csak kezet kellett mosnia, azt is inkább az emeleten
tette, hogy véletlenül se kelljen szembesülnie azokkal az emlékkel, amit ennek a hétköznapi tárgynak
a látványa hív elő tudata mélyéről.

Elöntötte  a  düh,  hogy  tegnap  este  óta  folyamatosan  ezen  gondolkodik.  Hogy  feszültségét
levezesse,  teljes  erőből  beleöklözött  a  zuhany  csempefalába.  Az  elegáns,  zöld  mintás  csempe
felületén két repedés jelent meg, és egy apró darab fájdalmas csendüléssel állapodott meg a fülke
hófehér alján.

’Talán az lenne a legjobb, ha itthon maradnék, pihennék, és szépen elfelejteném, ami történt.
Akkor emlékeim békén nyugodnának tovább, eltemetve mélyre, ahová valók.’

Lerobogott a lépcsőn. A ház hatalmas volt, modern bútorokkal, ízlésesen berendezve. Végignézve
az egybenyíló konyha és nappali fényűző, ám minden melegséget nélkülöző terén, rögtön elvetette
ötletét. Ez nem otthon volt, csak egy ház, ami kong az ürességtől, hiányoznak belőle az emberek.
Tudta, itt semmilyen békére nem lel, ugyanakkor az iskolában van esélye rá, hogy válaszokat kapjon.
Bár ebben sem lehetett biztos, mégis elindult.

Cuccait bevágta a Corvette anyósülésére, behuppant a kormány mögé, indított. Ez az autó volt az
egyetlen olyan dolog, amire sokat költött. Egy Corvette Stingray. Nem az eredeti c2-es sorozatból,
hanem a legújabb szériából, amely először lett méltó arra, hogy ezt az ikonikussá vált nevet kapja.

Vezetés közben akaratlanul is a motorháztető csillogó, fekete fényezését fürkészte a tegnap este
történtek nyomát kutatva, azonban egy-két karcoláson kívül semmit nem talált. Kezdte azt hinni,
hogy éjjel semmi nem történt.

Vasárnap este képtelen volt elaludni. Néha voltak ilyen napjai, és semmi sem segített. Ezúttal is



csak ült a konyhaasztalnál. Már hajnal fél kettő múlt. Előtte vagy két órát hánykolódott az ágyban,
sehogy sem szabadult elméje éberségének fogságából. Lent, a konyhában megpróbált olvasni, az
sem kötötte  le.  Megelégelve  a  semmittevést,  úgy  döntött,  autózik  egyet  az  éjszakai  városban.
Visszatekintve rossz ötlet volt.

Hanaicsi  sohasem  volt  teljesen  kihalt,  de  minden  éjjel  akadt  néhány  óra,  amikor  az  utak
többségén szinte áthatolhatatlan némaság terült el,  mint hajnali  réten a köd. Szora ezt az időt
élvezte legjobban, ilyenkor lehetett a városon belül igazán élvezetesen vezetni, főként egy olyan
autót, mint az övé.

Süvítve  hagyta  el  a  város  legforgalmasabb helyét,  a  Jamamoto  metróállomást.  Feje  kezdett
kitisztulni és érezte, hogy lassan végre álomba tudna merülni. A következő metróaluljárónál tudott
megfordulni, hogy hazafelé vegye az irányt.

Épp  csak  kikanyarodott  a  visszafelé  vivő  sávba,  amikor  valami  nagy  csattanással  landolt
motorháztetején. Szora azonnal a fékre taposott; szíve vadul kalapált.

Miután  megállt,  tágra  nyílt  szemmel  figyelte  a  lényt,  ami  a  szélvédőt  püfölte.  Mélyfekete,
emberszerű alak,  már amennyiben; volt  keze, lába meg egy feje.  Vonásai,  mint a legcsúnyább,
ráncokkal  szabdalt,  öreg  arc.  Szemei  láthatólag  nem  funkcionáltak,  orrát  és  ajkait  teremtője
feleslegesnek ítélte. A helyettük, köröttük lifegő masszacafatokat egy horrorfilm stábja megirigyelte
volna.

Az ütközés okozta ijedelem és a cseppet sem szívderítő látvány mellett Szorát még szédülés is
elfogta, mintha valaki most rendezné újra agysejtjeit. Üres gyomrát megmagyarázhatatlan érzés
szorongatta, kezei remegtek, és úgy érezte, mellkasában egy idegen dolog kezdett el növekedni,
hogy egész testét eleméssze. Látóterét hirtelen ragyogó, zöld fény töltötte be.

Néhány másodperc múlva mindent elvágtak, s ő úgy ült ott, mintha mi sem történt volna. Ez
korántsem volt igaz. Ölében hatalmas, fekete íj  feküdt, ruházata szintén megváltozott.  Érezte a
vállára nehezülő köpenyt, aminek kapucnija fején volt. Valami nyomta hátát, a visszapillantó tükrön
állítva látta, hogy egy tegez, tele fekete tollas nyílvesszőkkel.

Motorháztetejéről elpárolgott hívatlan vendége. Már nyúlt az indítókulcs után, amikor a mellette
lévő ablak éktelen csörömpöléssel betört. Nem gondolkozott. Tudata fel se dolgozta a látó idegei
által  küldött  jeleket,  teste már mozdult  lehető legmesszebb az ablaktól,  miközben kihúzott  egy
nyílvesszőt a tegezből és teljes erőből a szörny homlokába döfte. Támadója magas, sivító hangot
hallatott, majd egy kupac fekete zselé maradt belőle, az is szinte rögtön füstté válva szállt fel az
aszfaltról.

- Hát persze, az ablak! – kiáltott fel meglepetésében Szora mit se törődve azzal, hogy a hétfő
reggeli csúcsforgalomban lámpánál álló más autósok meghallják.

Igen, a vezető felőli ablak hiányzott. Szilánkokat ugyan nem látott sem a kocsin belül, sem a
keretben, ám halványan derengett neki, hogy még mindig lesokkolt állapotban otthon kitakarította
nagy becsben tartott járművét.

’Ez viszont azt jelenti, hogy minden igaz, és nekem muszáj meg tudnom, meg kell tudnom, mi
folyik itt.’ Tovább játszotta elméje vásznán a tegnap este eseményeit, hogy minél több információt
gyűjtsön.

Szíve gyors ütemben pumpálta testébe a vért, mellkasa a szokásosnál rövidebb időközönként
emelkedett és süllyedt. Lehunyta szemét; többször jó mély lélegzetet vett, nagyot kortyolva a hajnal



józan hűvöséből. Le kellett higgadnia, de ösztönei cselekvést követeltek.

Szemeit  kinyitva,  elhűlten  vette  tudomásul,  hogy  egy  csapatnyi  szörnypofa  tart  felé  a  vele
átellenben lévő metróállomás felől. Visszagondolva simán elhajthatott volna onnan, mégis maradt.
Egyszerűen nem működött mindig oly összeszedett, nyugodt elméje. Helyét átvette valami egész
mélyen benne gyökerező erő, ami sürgetően parancsolta a harcot, az ismeretlen lények kiirtását.

Szora szinte öntudatlanul kiszállt; egyetlen ugrással a Corvette tetején termett, és egyesével
leszedte rusnya ellenfeleit. Gondolatok nélkül, rutinosan illesztette helyére a vesszőt, feszítette meg
a húrt, célzott és lőtt; újra és újra, míg mind a körülbelül húsz alak semmivé lett.

Mint amikor hosszú, mély álomból ébred, Szora kóválygó fejjel, homályos gondolatfoszlányokkal,
immár  megszokott  ruhájában,  fegyvertelenül  ért  aszfaltra.  Körbenézett,  a  Rjúnoszuke  állomás
környékének szokványos képe fogadta.

A  szemben lévő  buszmegállóban magányos  alak  álldogált.  Az  árnyékban húzódott  meg,  így
vonásai nehezen kivehetők voltak. Szora ennek ellenére felismerte hosszú, világoskék hajáról és
extravagáns öltözetéről: Aomori Majumi, tizenhét éves lány, osztálytársa.

Fogalma nem volt, a lány mióta állhat ott, mit keres itt ilyen későn és mennyit látott. Megérzései
azt súgták, mindent. Mivel kezdett visszatérni józan ítélőképessége, inkább ott hagyta őt. Bevágta
magát az autóba és elsuhant otthona irányába.

Amint felhangzott a motor hangja, megpillantotta a járdáról csendben figyelő nőt, aki nemrég
kezdett náluk tanítani. Ha ez sem lett volna elég, a következő, Jamamoto metróállomásnál éppen
előtte kanyarodott ki egy senki máséval össze nem téveszthető MZ TS 125-ös motor. Tulajdonosa,
Kuroszava Icsiró szintén osztálytársa.

’Mégis  mi  a  szentséges ég van itt?’  –  kérdezte magától  meg a világtól.  Válasz persze nem
érkezett, viszont ez a három találkozás már túl sok véletlen volt egyszerre. Hát még, ha nem bambul
el, és Icsiró előtt észreveszi a villamos megállóba igyekvő Siroszaki Aimit.

Hanaicsi, Misima Jukio középiskola, hétfő, 8:00
Siro hálát adott az égnek, hogy a lehető legkevesebbel úszta meg a tegnap éjszakát. Mégis

fojtogatta a sírás, ha rágondolt. Bár már becsengettek, tanárnak híre-hamva sem volt, ezért továbbra
is hagyta szólni az mp3-at. Égő szemeit lehunyta, hiába erősödött a szúrás, nem akarta kinyitni.
Mélyet sóhajtott, és hagyta, hogy gondolatok helyett zene töltse el, hogy a dallam felébressze és
ingerelje  képzeletét  különböző,  ám számára mindenképp gyönyörű képeket,  történeteket  életre
hívva.

Alighogy kezdett volna a képek hatására nyugalmat s békét lelni, valaki durván félbeszakította.
Mivel ilyenkor idegei és érzelmei kellemes, de felfokozott állapotba kerülnek, Siro összerezzent.
Bosszúsan fúrta tekintetét a betolakodóéba.

- Bocs, nem akartalak megijeszteni – mondta halkan Icsiró.

Halvány mosolyt varázsolt arcára, hátha Aimi ettől könnyebben megenyhül.

A  lány  visszamosolygott,  amolyan  kötelességszerűen,  azonban  szemei  és  a  belőle  áradó
neheztelés elárulták, legszívesebben a pokol kénköves fenekére száműzné őt.

- Semmi – motyogta Siro, és fejét elfordítva kérdezte: – Mit szeretnél?



’Hát ez egy jó kérdés’ gondolta a fiú, miközben hebegve-habogva próbált válaszolni.

- Én csak a… csak a tegnapiról… Az, hogy akkor nem változtál át nem biztos, hogy azt jelenti,
nincs semmi közöd az egészhez – nyögte ki nagy nehezen.

Siro egyik szemöldökét felvonva, minden kedvesség nélkül nézett rá újra.

-  Lehet,  de ad1. ez most nem érdekel,  ad2. szeretnék egyedül lenni.  Nem vagyok társasági
hangulatban – felelte határozottan, némileg ingerülten.

Icsiró ledermedve méregette a lányt, és igyekezett rájönni, vajon mi lelhette. Reménytelennek
tetsző töprengéséből valaki sürgető torokköszörülése szakította ki.

- Ha nem zavar, a helyemen ülsz – szólt Szora, miután a másik fiú ráemelte tekintetét.

-  Először  is  ’reggelt  vagy  valami  –  vágott  vissza  Icsiró.  –  Másodszor:  ha  nem zavar,  épp
beszélgetnék.

Szora ma kevésbé volt higgadt, mint máskor, ráadásul már első pillantásra látszott Sirón, hogy
borzalmas passzban van. Szemei dagadtak és véreresek vagy attól, hogy nem aludt, vagy sokat sírt,
így elnézve az is lehet, hogy mindkettő.

Bár a szokásos csevejen kívül több soha nem esett köztük, tudta, hogy a lánynak komoly gondjai
lehetnek. Sejtette, hogy az élet neki sem adott nemhogy normális, egyáltalán embernek nevezhető
szülőket.

Rátenyerelt a padra és előrébb hajolt, majd fojtott, határozott hangon reagált:

- Igen, jól mondod: TE beszélgetNÉL. Azt viszont figyelmen kívül hagyod, hogy a másik nemcsak
jelezte, közölte is veled, hagyd békén.

Icsiró, aki egyébként sem kedvelte Szorát, most felállt, és mélyen a másik szürke szemeibe döfte
saját smaragdzöld párját.

- Mit tudsz te Siróról? Semmi közöd hozzá! Minek hiszed te magad?!

A végén már majdnem kiabált, keze ökölbe szorult.

- Édes Istenem, fogjátok már be! – mordult fel mellettük a lány.

Csend lett; ám ebben a hangok nélküli percben sokkal inkább kivehetővé, sőt fullasztóvá vált a
két srác közti feszültség, ahogy még mindig farkasszemet néztek, várva, hogy a másik feladja.

Néma csatározásuknak a betoppanó tanár vetett véget. Zihálva kért elnézést:

- Gyerekek, bocsánat, de őrjítő dugóba kerültem, és még baleset is volt – magyarázkodott.

A következő percekben belekezdtek a történelem órába. Tanáruk – egy ötvenes, átlagos kinézettel
bíró férfi – ontotta magából a tudnivalókat.

Siro fejét támasztva próbált koncentrálni, azonban a férfi monoton, dörmögő hangja és a tény,
hogy talán egy órát, ha aludt, nem segítették. Hamarosan lehunyta elnehezült szemhéjait és álomba
merült.



Szora észrevette, hogy a másik tíz perc után elszundított. Aggódott érte, tényleg szörnyen festett.
Csöndben jegyzetelte tanára szavait, tőle telhetően szépen írva, hogy később a lány is hasznát tudja
venni. Hátán érezte a leghátsó sorból figyelő Icsiró szúrós tekintetét, juszt se foglalkozott vele. Ma
már eléggé felhergelte magát, feleslegesen.

Az óra felénél tartottak, amikor megérzett egy másik, kitartóan őt fürkésző szempárt. Lopva
körbenézett a termen az érzés forrását keresve. A második sorban ülő Aomori Majumi volt az.
Szemöldökét ráncolva, leplezetlenül stírölte. Szorát a kutató türkiz szemektől idegesség fogta el,
karja tiszta libabőr lett.

A lány biztosan elmorfondírozott valamin – talán a tegnap éjjelen –,  mert csupán két-három
perccel később fordította el fejét, észlelve, hogy őt is figyelik.

Halk kopogás hallatszott a terem ajtaja felől.

- Tessék – szólalt meg tanáruk mintegy beinvitálva a kopogtatót, aki nem más volt, mint Jamada
Akemi, a nemrégiben felvett angoltanár.

- Bocsásson meg a zavarásért. Ha nem túl nagy probléma, szükségem lenne négy emberre a
fesztiváli előkészületekhez

A férfi mély dörmögése után az ő tisztán csengő, meleg hangja kész felüdülés volt.

Icsiró szó nélkül elkezdett pakolni. Szora pedig érdeklődve várta a folytatást.

- Természetesen nem baj, majd bepótolják, amiről lemaradnak – felelte a férfi. – Kikről lenne szó?

- Kuroszava Icsiró, Aono Szora, Siroszaki Aimi és Aomori Majumi – sorolta Akemi.

Szora döbbenten fordult Siro felé, aki mélyen aludt. Gyorsan felrázta.

- Gyere, mennünk kell – súgta az álmosan pislogó lánynak, akin látszott, azt sem tudja, hol van és
szavait sem igazán fogja fel. Ezért a fiú felállt, és gyengéden megszorítva Siro kezét, jelezte, hogy
tartson vele.

A lány aprót bólintott, miszerint most már érti. Arról viszont még mindig nem volt halványlilája
sem, miért kell nekik elmenni az óra közepén. Egészen addig, amíg meg nem látta a tanárnőt, és el
nem  kezdtek  agya  fogaskerekei  meglehetősen  csikorogva,  de  forogni.  Icsi  elmondása  szerint
átváltozása éjjelén egy harmincas, vörös hajú, szemüveges nő beszélt neki a démonokról. A leírás
illett az előttük álló Jamada Akemire.

Egy szó, egy mukkanás nélkül követték a tanárnőt, ki-ki saját gondolatainak gubancait bogozva.
Lementek a földszintre az ilyenkor ürességtől kongó tanáriba. Akemi hellyel kínálta őket, míg maga
az egyik asztalnak támaszkodva állt meg.

-  Ahogyan  sejtitek,  nem  holmi  fesztivál  miatt  vagyunk  most  itt,  hanem  –  megigazította
szemüvegét – hogy az erőtökről és a mindnyájatok által észlelt lényekről beszéljünk.

Elhallgatott; azon gondolkodott, hogyan is kezdjen bele. A fiatalok feszült figyelmét látva tovább
folytatta:

- Létezik egy, a miénkkel párhuzamos dimenzió, aminek teljhatalmú ura Akuma. Egyetlen célja,
hogy megszerezze vagy elpusztítsa az emberek lelkét. Ezt a célt szolgálják teremtményei, akiket



láttatok. Jobb híján maga után nevezte el őket démonoknak. Fizikai testük nem több, mint egy
ragacsos, fekete zselétömb. Érzékeik közül a látásuk nem működik, bár talán az előttük történő
mozgást  észlelik.  Ezt  ellensúlyozandó remek szaglással  és  hallással  rendelkeznek.  Valószínűleg
ultrahangok segítségével tájékozódnak, áldozataik illatát mérföldekről megérzik.

Az akumák elsősorban nem harcosnak lettek teremtve, ezek a lények nem egyszerűen felfalják
prédájukat. Karmaikkal vagy fogaikkal csupán sebet ejtenek rajta, amit a legtöbb ember nem is
érzékel,  egy pillanatnyi fájdalmat leszámítva. Sokkal kegyetlenebbül végeznek velük. Amint utat
nyitottak a véráramba, testük egy piciny része felszívódik benne, a többi megsemmisül. A vér útját
követve eljutnak az agyig. Alig egy nappal később, megteremtve a kapcsolatot a gazdatest tudatával,
agresszív támadást indítanak az elme és azon keresztül a lélek ellen. Zsákmányként mindig olyan
embereket ejtenek el, akik minél több és mélyebb traumát, szenvedést éltek át. Félelmeiket, lelki
sérüléseiket felhasználva addig mélyítik fájdalmuk, míg öngyilkosok lesznek, vagy más embereket
gyilkolnak meg.

Majumi, aki eddig is idegesen fészkelődött székén, most türelmetlenül közbevágott:

- Fantasztikus horrormese, de ugyan már, ez nem valóság! Nem látják őket az emberek, nem
érzik, és nem veszik észre sebesülésüket? Párhuzamos dimenzió, amiben él valaki, aki leginkább az
ördögre hasonlít? Mit szív? Tényleg jó cucc lehet! Viszont a legtöbb ember a teljesen hétköznapi,
kézzelfogható valóságban él, és legkisebb gondja is nagyobb holmi kitalált szörnyeknél!

Mondókája végére érve, a szuszból kifogyva, mérgesen fújtatott, mint egy sértődött macska.

Icsiró és Szora egyszerre szólt rá:

- Legalább hallgasd végig!

Majd egymásra néztek, gyilkos pillantást váltva.

Siro néma maradt; laposakat pislogva meredt a parketta egy pontjára. ’Mégis mibe keveredtem
én?’

Aomori Majumi dacosan elfordította fejét Akemi felől, keresztbe font karral várt.

- A démonok éjszaka aktívak. Nagyobb hordába tömörülve közlekednek. Előfordul, hogy ideát a
felszínen szétválnak. Azt hiszem, egyelőre elég ennyit tudnotok, a többit már a tapasztalat hozza –
folytatta a tanárnő.

-  Említettem,  hogy  az  emberek  nem  látják  őket,  ámde  vannak  kivételek.  Ezek  azok,  akik
rendelkeznek a Lélek Fényének nevezett különleges energiával. Akik ennek az erőnek birtokában
vannak, harcosok; küldetésük a démonok elpusztítása. Jorusinak nevezzük őket, ez a joru no tensi
kifejezés rövidítése. Fajtátok erejét maguk a lények aktiválják, amikor már megérettetek rá. Ha ez
megtörténik, átváltoztok, felöltitek harcos alakotokat.  Azt,  hogy ez milyen, lelketek befolyásolja.
Olyan külsővel és fegyverekkel rendelkeztek, amellyel mély köteléket alakítottatok ki eddigi életetek
során.

- Icsi is mondta, hogy a közelükben változunk át. Ugyanakkor én nem változtam semmivé se,
nemhogy mitikus démonvadásszá – ellenkezett ezúttal Siro.

Icsiró elégedett vigyorral nézett Szorára, amiért őt becézve emlegeti a lány. A másik értetlenül
viszonozta pillantását, nem tudva, Kuroszava minek tulajdonít ekkora jelentőséget.



- Szintúgy – bökte közbe Majumi.

- Mert mindkettőtöket erős, negatív érzelmek gátoltak. Aimit a félelem…

-  Siro  –  morogta  az  említett,  és  minden  fáradtsága  ellenére  a  lehető  legharagosabb
arckifejezéssel fordult Icsiró felé.

- Majumit pedig a kételkedés – folytatta Akemi.

Természetesen ez a kijelentése is heves ellenreakciót váltott ki.

- Szemernyi kétségem sincs afelől, hogy ez csak fikció.

A tanárnő panaszosan felsóhajtott és halkan megjegyezte:

- Úgy tűnik, te elég kemény dió vagy.

- Csupán realista és mindenekelőtt racionális – érkezett a válasz.

Akemi beharapta alsó ajkát, nehogy valami csúnyát mondjon.

-  Nem kell  aggódnotok,  hogy  esetleg  nincs  harcművészeti  tapasztalatotok.  A  harc  fajtátok
ösztöne, mélyen belétek van kódolva. Mivel ketten még nem vették fel alakjukat, egyelőre nem
mondanék többet, ellenben kaptok tőlem két dolgot, ami segítségetekre lesz.

Icsi  kivételével,  mindhárman kaptak  egy  bőrszíjra  fűzött  kristályt  és  egy  részletes  térképet
városukról.

- A kristály a két dimenzió közt feszülő Szivárványhártya darabja. Jelezni fogja, ha a démonok
átlépnek, utána pedig azt, merre tartanak. A térkép azért kell, mert jelenleg a kristályt fölé tartva
tudjátok csak megállapítani helyzetüket. Később, ahogy fejlődtök, erre már nem lesz szükségetek.
Remélem, minél hamarabb megtanultok eredményesen együtt dolgozni – fejezte be hogyan leszünk
démonvadászok című ismertetőjét.

- Együtt?! – kiáltott fel egyidőben Szora és Icsiró, nem palástolt gyűlölködéssel fordulva a másik
felé.

- Én EZZEL tuti nem harcolok együtt – jelentette ki Icsi.

- Talán vele – javította ki Szora.

- Csak fogd be! Nincs rád senkinek szüksége. Mégis mit akarsz? Lefizeted őket, ha eltűnnek?

- Kettőnk közül nem én vagyok nyeszlett gebe.

- Hogy mit mondtál?

Az orbitális hangzavar közepette Majumi zsebre vágta ajándékait. Távozóban még odavetette:

- Tőlem aztán ne számítson semmire, Jamada szenszei.

Akemi, aki addig zavartan figyelte a két fiú civakodását, most dühösen ökölbe szorította kezét.
’Ez a lány borzasztóan próbára teszi az idegeim.’ Aimire vándorolt mélykék tekintete.



A leányzó rosszallón nézte a két fiú kakaskodását, várva, hátha lehiggadnak; mivel hiábavalónak
tűnt, elfintorodott és felsóhajtott:

- Anyám borogass!

Azzal otthagyta a srácokat. Az ajtóban még visszafordult, mint aki elfelejtett valamit. Akemire
emelte fáradt, piros szemeit, aprót biccentett és eltűnt.

Ébredés
Hanaicsi, Kazuo lakótelep, hétfő, 17:03

Aomori Majumi szatyrokkal megpakolva, enyhén kipirult arccal mászta meg a harmadik emeletre
vezető lépcsőket.

A lakótelep amolyan gyűjtőként működött, itt nem piperkőc urak és szép kisasszonyok laktak. A
hely az önkormányzat tulajdona volt, így jobb sorsra érdemes, vagy épp érdemtelen családok és a
hozzá hasonló, lelenc, már önellátó fiatalok otthonául szolgált.

A lépcsőházban két vevőbe botlott. Szegény párákon egyből látta, hogy majd’ meghalnak egy kis
anyagért, de nyomoruk cseppet sem hatotta meg őt. Szabad kezét kinyújtva jelezte, hogy előbb
fizetni illik. A magasabb srác gyorsan markába csúsztatta a pénzt.

- A szokásosból? – kérdezte szemrebbenés nélkül.

- Igen – hangzott a válasz. A két fiú masszív heroinista volt.

- Várjatok meg lent a parkban! Tizenöt perc és ott vagyok – rendelkezett nyugodt hangon, bár
meglehetősen fel volt húzva.

Ezerszer elmondta ezeknek a szarjankóknak, hogy ne keressék lakásán. Ha kell  valami,  van
internet, telefon. Írnak egy rövid, virágnyelvű szöveget, majd ő válaszában ad egy helyet és időt, ahol
lebonyolítják a cserét.

Választ nem várva kaptatott tovább felfelé a végtelennek tetsző lépcsőfokok során. A bejárati ajtó
előtt letette szatyrait, kezét válltáskájába süllyesztve kutatott kulcscsomója után.

Amint  bejutott,  bevásárlása gyümölcsét  kecsesen levágta a konyhapultra,  táskája a kanapén
landolt. Visszafordulva gondosan bezárkózott. Reflexből tette, hiába volt otthon, az ajtó akkor is
kulcsra volt zárva.

Amikor elkezdett kipakolni,  oroszkék macskája puhán leugrott a nappali/háló ablakából, ahol
eleddig a környéket szemlézte.

- Szervusz – köszöntötte a lány, közben már nyúlt a macskatápért, hogy szórjon egy adagot belőle
a tálkája előtt várakozó kis hercegnek.

Ez a cicus volt mindene. Két éve annak, hogy esti sétája alkalmával megvette a folyóparton attól a
férfitól, aki vízbe akarta ölni szerencsétlen teremtményt. Azóta kettecskén osztoznak ezen az alig 35
négyzetméteres, ám kényelmes otthonon.

Van egy apró fürdőszobája, zuhannyal, mosdóval és épp annyi hellyel, ahol még elfér egy kisebb
mosógép. A Wc külön helyiségben kapott helyet. Az apró konyha nem volt elválasztva hálóhelyétől,



de különösebben nem izgatta magát ilyesmin. Ezen kívül volt egy gardróbszekrénye.

Dolga végeztével ehhez a szekrényhez sietett. Kivette sporttáskáját, ellenőrizte, hogy minden
edzéshez szükséges holmi benne van-e. Ezután letérdelt és felszedte a gardrób alját fedő álparkettát;
hirtelen az egészet otthagyta.

Gyorsan benyomta laptopját, hogy ellenőrizze emailjét. ’Még jó, hogy nem felejtettem el.’ Két
másik  rendelés  érkezett.  Kokó,  illetve  a  másiknak  gomba.  A  kokainosnak  írt  egy  helyet,  időt.
Telefonja után nyúlt, tárcsázott, és türelmesen várt.

- Halló, itt Sima! – szólt bele egy karcos férfihang.

- Új rendelés van – közölte Majumi.

- Ó, Maju, te vagy az? – kérdezte a másik meglepődve.

- Nem, bazzeg, a húsvéti nyúl – morogta vissza.

- Ki és mi?

- Angyalos Steve, kalapos.

- Vettem. Két nap múlva megkapja este. Viszlát, Maju!

A lánynak ideje sem volt köszönetet mondani vagy valami. Fejcsóválva meredt az immár süket
telóra.

Sebesen választ írt a lökött fószernak, miszerint megkapja a pörköltnek valót két nap múltán este
7-kor itt és itt.

Visszatelepedett  a  gardrób  elé  és  az  álcázásként  használt  kávét  arrább  tolva  kivette  az
anyagokat.  A kokós zacsit  elrejtette egy üres,  ám átható illatot árasztó,  egykor volt  kézkrémes
tégelybe,  s  táskája aljára dugta.  A hernyót nadrágja zsebébe nyomta.  Visszarendezett  mindent,
alaposan kezet mosott. Pár perccel később már lefelé száguldott a lépcsőkön.

Lent,  a  parkban  néhány  anyuka  beszélgetett  ordítva,  hogy  túlzengjék  csemetéik  ordenáré
visítását. A szemben lévő házfal mellett megpillantotta vevőit. Odasietett, majd elkocogott mellettük,
rendelését diszkréten egyikük markába pottyantva.

- Kösz – súgta a fiú.

Majumi nem válaszolt, nem fordult hátra, csak ment tovább.

A körútra kiérve még elcsípte az óra huszas buszt. Természetesen ülőhely az nem volt, úgyis
teljesen értelmetlen lenne leülnie.  Tapasztalatból  tudta,  hogy azonnal  ott  terem egy nyugdíjas,
kismama, vinnyogó kisgyerek, valaki begipszelt lábbal. Nyugodtan álldogált tehát.

Egy hátrébb ülő, kis kosztümös miss kitartóan kukkerolta. Mivel csak nem akarta abbahagyni,
Majumi grimaszolva ránézett,  és  bemutatott.  Ez meghozta a  várt  eredményt.  A finom kishölgy
elhűlten fordult másfelé, hogy iménti traumatikus élményét feldolgozza.

Igen, Aomori Majumi feltűnő jelenség volt;  az a fajta, amire minden öregasszony sopánkodó
litániába kezd. Hosszú haja még így összefogva is derekát verdeste és világoskék színben tündökölt.
Fején  szinte  állandóan  baseballsapkát  hordott.  Sok  zsebes,  bő  csípőnadrágokat  viselt,  ezúttal



feketét.  Fölsője  élénk,  már-már  neonzöld,  lezser  trikó,  amely  annyira  rövid,  hogy  látni  engedi
halálfejet mintázó köldökpiercingjét. Szeme a türkiznek viszonylag sötét árnyalata. Alsó ajka jobb
oldalán karikapiercing díszlik.

Mindennek tetejébe viselkedésében sem volt  semmi aranyos,  kedves,  szolid,  mosolyparádés.
Senki nem mondta rá, milyen elbűvölő, még ironikusan sem, de ő szart rá az egészre. Nem akart
soha senkit elkápráztatni, semmi szüksége nem volt mások csodálatára. Meg volt a maga élete, maga
gondja, saját értékrendje, amibe nem tartozott bele a kíváncsiság, hogy másnak mi a véleménye róla.

Igen, sajátos ízlése és stílusa volt, nem hétköznapi munkája. Drogfutár volt, na és? Soha nem
állította be magát ártatlan szentként. Ez is csak egy meló, ráadásul lelkiismeretét sem bántotta soha.
Ő egy egész pici porszem ebben a rendszerben, aki nem keresi meg azzal az embereket, hogy: héj,
figyuzz már, nem szeretnél drogozni? Meghatározott helyen, adott vevőkörnek, megfelelő anyagot
szállít elegendő lóvé ellenében. A többi nem az ő hatásköre.

Főnöke,  Sima,  aki  ellenőrzi  az  új  megrendelőket,  aki  mindenkinek  megfelelő  összeállítású
anyagról  gondoskodik.  Ő  a  beszerző,  aki  kínosan  ügyel  a  minőségre.  Szakértelmének  és
precízitásának meg volt  az eredménye:  míg az ő körzetükben szökőévente,  ha egyszer adódott
probléma, addig máshol mindennapos volt a túladagolásos halál, kóma, kórházi kezelés, összetűzés a
rendőrökkel, etc.

Majumi soha nem érzett késztetést arra, hogy módosítsa tudatát; alkoholt sem ivott és nem
szerepelt terveiben ilyesmi. Való igaz, néha rágyújtott, amikor nagyon ideges volt, de nem szokott rá,
és ezt a vágyát is igyekezett legtöbbször elnyomni. Imádta a pusztakezes harcművészeteket, és igen
jó előmenetele volt. Nem kívánta ezt sutba vágni.

A pénz, amit illegális munkájával keresett, többek közt erre ment el. Az önkormányzat ugyan
biztosított neki egy szerény, havi összeget, ami épp csak a számlákra volt elég, de nem panaszkodott.
Ezzel a munkával megkereste betevőjét, az edzések összegét és maradt is.

A fennmaradó pénzből másik szenvedélyének, a természettudományoknak hódolt. Kiállításokra,
bemutatókra járt, különböző könyveket vásárolt. Munkája – természetéből adódóan – nem vette el
annyi  idejét,  mint  más,  tisztességes  kereseti  forrás,  így  bőven  tudott  saját  fejlődésére
összpontosítani.

Ebbe  a  kényelmes,  nyugodt  életbe  rondítottak  most  bele  ezzel  a  démonvadászos-angyalos
sztorival, akárha valami manga/anime világába csöppent volna.

A megelőző éjszaka egy faramuci rendelés leszállítása után, szétzilált idegekkel várt az éjjeli
buszra. Közben rágyújtott, és elbambult az égen sorakozó, némán, mozdulatlan függő csillagokon.

Mikor  újra  körbenézett,  a  világ  kifordult  sarkaiból,  a  józanész  megbomlott,  az  atya  úristen
dimenziót váltott vagy a lótúró tudja, mi történt. Látott egy fekete sportkocsit, amint halottébresztő
fékcsikorgással megáll. Valaki vadul üti szélvédőjét. Itt kezdődött a probléma: inkább valami volt,
egy meglehetőst ocsmány valami. Hiába dörgölte szemeit, nem lett se emberibb, se kevésbé randa,
sőt… A hab után került a tortára meggyszem is.

A bent ülő testét hirtelen ragyogó, zöld fény ölelte körül, mely a másodperc töredéke alatt növelte
intenzitását  elviselhetetlenné,  s  ugyanilyen  gyorsasággal  elhalványult.  Eztán  olyan  sebességre
kapcsoltak az események, amit alig tudott követni. Vagy lehetséges, hogy agya dermedt kocsonyává,
ezért lassult le a külvilág és elméje közti kommunikáció.

Mire ebből az állapotból felocsúdott a köpönyeges, modern Robin Hood helyét átvette Aono Szora



ismerős alakja, aki némi szemlézést követően elsuhant Corvette-jével, mintha mi sem történt volna.

Hevesen megrázta fejét. ’Ostobaság!’ Az NEM valóság, csak rémálom, láz miatti hallucináció,
központi idegrendszerének hibája volt. Valószínűleg csupán pillanatnyi áramszünet okozta zavar,
amelyben  újraindításkor  –  merő  tévedésből  –  valami  memória  szemétből  álló  katyvasz  került
tudatának monitorára.

Hála égnek, a következő másfél órában kellőképp lefoglalta az edzés. Nem rótta a fölösleges
elmebeli köröket, helyette mozdulataira, izmai feszülésére és munkájára koncentrált. Láss csodát,
kellő testedzés után máris minden helyére került. A világ ismét reális és racionális arcát mutatta.

Majumi őszinte elégedettséggel  és  nyugalommal folytatta életét.  Elvégezte munkáját,  otthon
vacsorát  készített.  Negyed  óra  alatt  meggyőződött  arról,  hogy  minden  matematikai  példával
tisztában van, ami a másnapi dolgozathoz szükséges. Tisztálkodott. Lefekvés előtt bekészítette a
mosást. Reggel elindítja, s ha hazaér, már csak ki kell rakni.

Zsebében megtalálta az Akemitől  kapott  medált  és térképet,  utóbbit  a könyvespolcra dobta,
előbbinek  semmi  hasznát  nem  látta,  így  a  kukában  végezte.  Két  perc  alatt  ággyá  varázsolta
kanapéját. Összegömbölyödött a takaró kellemes melegében. Cicája társasági kedvében volt, így
térdhajlatába feküdt.

Kilenc  óra  után  már  mindketten  békésen  szundítottak,  ám a  valóság  hamarost  újból  színt
változtatott mesmeg irracionális tartományokba lépve.

Hanaicsi, egy kertvárosi kerület, a Hajasze folyó partján, hétfő, 21:15

Siro szédelegve ébredt fel; pontosabban azt sem tudta még, hogy ébren van. Külvilág és álombéli
környezet egybemosódott. Szemeit hol kinyitotta résnyire, hol visszacsukódtak. Nem látott igazán, a
képek meg voltak, csak a feldolgozásig nem jutottak el. Aztán egyre több érzet került tudatába, hogy
besötétedett, a szomszéd szobából szóló tévé, kicsavart kezének fájdalma, arcának baloldalát valami
nyomta.

Nehezen  ülő  helyzetbe  tornázta  magát.  Matekfüzetén  aludt  el,  a  lapokat  összekötő  spirál
gyűrűinek  vésete  égett  arcán.  Tarkója  fájt.  Gondolatai  tájain  makacsul  trónolt  a  tejfehér  köd.
Mellkasán ült a jobb híján otthonnak nevezett hely borongós, őrült, félelemmel s kétségbeeséssel
átitatott zsarnoki szelleme. Felsóhajtott. ’Még bírnom kell, túl kell élnem!’

Egyszercsak furcsa fény árasztotta el szobáját. Forrása az íróasztalon hagyott medál volt, ami
most  a  levegőben  lebegett.  Siro  megbűvölten  figyelte,  s  közben  öntudatlanul  odament.  Ahogy
hozzáért, a kristály tenyerébe simult, mint kisgyermek anyja ölelő karjaiba. Érezte azt az óriási
mennyiségű hőt, amit a Szivárványhártya bocsátott ki magából, anélkül hogy megégette volna.


