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1.
A lépcsőházban nem volt más, csak Xenon. A cipői visszhangozva kopogták végig mind a négy

emeletet a sötétben. Nem szerette felkapcsolni a villanyt, eleget bámult a neonfénybe napközben.
Fogta a korlátot, és begyakorolt mozdulatokkal lépkedett fel a sötétben, soron következő lábával
bele-belerúgva a fokokba, így, vakon tapogatva maga előtt az utat. A lépcsőház egy sötét udvarra
nyílt, nem sütött be a sárga Hold fénye, de Xenon tudta, hogy ha a konyhaablakba telepedik majd,
ott fogja várni és vele lesz egész éjszaka. Elmosolyodott és megszorította a szatyor fülét, amit cipelt,
amiben ott lapult a konzervkukorica, egy doboz tejföl és két mogyorókrémes csoki között a Válasz
legújabb száma.

Az ajtók apró résein a folyosóra kúszott a vacsora illata. Még csak alig egy hete lakott itt. A
negyedik emeleten, szemben a lépcsővel. Jobbról még két lakás nyílt, nagy faajtóval, de nem lakott
azokban senki sem. Balról csak egy, az övéhez hasonlóan kicsi lakás volt. Néha hallotta, ahogy késő
este csukódik az ajtó, hétvégén hallotta zúgni a mosógépet.

Napközben ő sem sűrűn volt otthon. Egy irodában dolgozott, titkárnőként. Korán reggel ért be,
összerendezte az iratokat, és este csak akkor indult haza, ha már teljesen biztos volt abban, hogy
egyetlen egy hibát sem vétett. Persze nem lett volna muszáj bent maradnia addig. A főnöke nem is
tudta. De így volt a legjobb. A főnökének úgyis volt három gyereke is, és négykor mindig elment. Ő
utoljára maradt, és mindig úgy tett, mint aki készülődik hazafelé. Kikapcsolta a számítógépét, a
táskájában kutatott a bérlete után, és amikor a főnök kilépett az irodaajtón, ő az ablakhoz lopózott,
és a függöny mögül figyelte, ahogy a férfi beszáll az autójába és elhajt. Aztán újra bekapcsolta a
számítógépet, és minden anyagot, amivel egész nap foglalkozott, átnézett. Nagyon félt attól, hogy
elhibáz  valamit,  és  összedől  a  rendszer.  Mindig  megivott  egy  egész  bögre  kávét,  hogy  tudjon
koncentrálni, hogy egy pillanatra se lankadjon a figyelme. Ha nem talált hibát, nem nyugodott meg.
Olyankor aludni sem tudott. Ha viszont talált valamit, boldog volt, hogy utánanézett és kijavíthatta.
Akkor indult csak hazafelé. Ilyenkor már későre járt. Mindig magasan volt a Hold az égen, sokat
kellett állni a buszmegállóban, mire jött a megfelelő járat. A buszon ugyan voltak emberek, de ahogy
leszállt,  néptelen utcákon kellett  mennie.  Ezért  is  költözött  ide.  Még így  is  kevesebbet  kellett
gyalogolnia éjszaka, mintha otthon lakott volna. A kulcscsomóját mindig úgy hajtogatta a tenyerébe,
hogy a kulcsai az öt ujja között kiálljanak, mint egy boxer. Hogy ha megtámadná valaki, tudjon
védekezni. Félt.

Egyszer, régebben kipróbálta, mennyire üthet így erőset. Négy helyen esett le a vakolat a szobája
faláról, tennie is kellett rá egy képet. Mégsem nyugodott meg. Másoltatott még négy kulcsot, az
addig meglévőekről egyet-egyet, hogy erősebben, biztosabban szoruljanak az ujjai közé. Csak egy
kulcstartója volt, egy piros szivacslabda, ami pont belefért az öklébe. Arra gondolt, nem törnek el az
ujjai, ha ott a szivacs. Ha ütnie kell.

Felért. Gyorsan nyitotta a zárat, odabent lerúgta a cipőit, és mintha valahová nagyon kellene
sietnie, kapkodva hajigálta le magáról a kabátot, a sapkát, a sálat, kicsit ügyetlenül, mert a szatyrot
nem tette le. Semmi pénzért nem vette volna ki a kezéből. A konyhába már mezítláb lépkedett, az
izgalomtól forró talpait szinte azonnal megfagyasztotta a jéghideg csempe. Csak most tette le a
szatyrot, fél szemmel pedig az újságot figyelte. Már alig várta, hogy belelapozhasson, de első az evés
volt, csak még valamit ellenőrizni akart előtte. Miután végzett a kipakolással, az asztalhoz lépett, és
gyors mozdulatokkal a nyolcadik oldalra lapozott. Nem olvasott el egy szót sem, csak egy fénykép
érdekelte. Megnyugodott, mikor látta, hogy benne van. Először úgy érezte, mintha súlyos szikla
zuhanna  le  szívéről,  aztán  kellemes  bizsergés  futott  végig  a  testén.  Lecsukta  a  szemét  és
elmosolyodott. Mintha egy rosszban sántikáló kislány riadna meg a felfedezett csodától. Gyorsan



visszahajtogatta az újságot, és visszacsúsztatta a szatyorba. Mély lélegzetet vett, és kinyitotta a
szemét. Sötét volt. Felkapcsolta a villanyt.

Újra  a  hűtőhöz  lépett,  kinyitotta,  és  kivett  egy  nagy  darab  sajtot,  és  egy  paradicsomot.  A
konyhaasztalon állt a kenyér, de nem akart evés előtt még egyszer az újság közelébe kerülni. Első az
evés  volt.  Ezt  megtanulta.  Régebben  előfordult,  hogy  nem  evett,  mikor  hazaért,  és  csak
belefeledkezett az olvasásba. Egészen lefekvésig csak olvasott. Néha régebbi számokat is elővett,
aztán ha valamit nem tudott befejezni addig, míg nagy sercenéssel lekapcsolt a villany, reggel sem
evett, csak a befejezetlen cikkre tudott gondolni. Régebben, amíg nem volt felelősségteljes felnőtt,
addig ilyenek sokszor előfordultak. Aztán nagyon sovány lett. Mikor eljött az a kedves öregember,
aki mindig kérdezősködött felőlük, észrevette, hogy mennyit fogyott, és kórházba küldte. Ott nem
volt Válasz az újságok között, csak mindenféle buta tinilapok. Utálta. Mikor kiengedték, hónapokig
az elmaradt számokat kutatta. És mindet meg tudta venni, egy kivételével. Azt is megtalálta ugyan,
de karácsonyi szám volt, nem gyártottak belőle olyan sokat, így csak a könyvtárnak volt meg egy
példánya. Szerette azt a könyvtárat, de nem mehetett többet vissza oda. Pedig csak ezt az egyetlen
oldalt vitte el, amin a kép volt. Megtanulta, hogy első az evés. De a kenyér nem akart a segítségére
sietni, ugyan ott volt, ahová reggel tette. Az újság mellett. Gondolkodott.

Esetleg, ha nem nézne oda? Ha nagyon gyorsan odarántaná magához a zacskót, akkor nem látná
meg a címlapot sem. Még emlékezett, hogy ma az első oldalon egy busz volt. Az újságárusnál látta.
Leszorította a szemét, és a fény felé fordult, látja-e a lámpa sárga sugarait. Nem látta, csak apró,
álomi köröket. Kinyújtotta a kezét, és úgy tapogatott előre az asztalon, hogy feltérképezze, hogy
lehet a kenyeres zacskó. Sikerrel járt. Óvatosan, mintha egy hirtelen mozdulattól elé ugrana az újság
a buszos címlapjával, kihúzott egy szelet kenyeret, aztán visszacsavarta a nejlont, hogy ne száradjon
meg a többi. Még mindig nem nyitotta ki a szemét, csak hátrált, míg háttal neki nem ütközött a
konyhapultnak. Akkor felsóhajtott, és mintha mi sem történt volna, elővett egy tányért, rátette előbb
a kenyeret, majd a sajtot, majd a paradicsomot. Fél szemmel néha rápillantott a szatyorra, ott van-e
még az asztalon, de csak az aljára nézett, meg ne lásson akár egy sort is azelőtt, hogy evett volna.
Beleharapott a paradicsomba. Hideg volt, megfájdult a foga és megborzongott. Fogta a tányért, és
felült  a  konyhapultra,  és  lassan  eszegetni  kezdte  a  kenyeret,  mellé  harapott  a  sajtból,  de  a
paradicsommal várt még. Nézte a szatyor szélét, és végigjátszotta a fejében, hogyan ellenőrizte az
előbb, ott van-e a kép a nyolcadik oldalon? Muszáj volt biztosítani magát, hogy ott volt a kép,
végignézett magán, emlékezett, hogy ez a zokni volt rajta, mikor besietett a konyhába. Biztos volt
benne, hogy még aznap van, és biztos, hogy a kép ott volt a nyolcadik oldalon. De megnyugtatásul
kicsit előrehajolt, hogy lássa az újság tetején a dátumot. Hunyorgott, hogy a betűket ne, csak a
számokat vegye ki. A dátum is stimmel. Még ma van.

Limbálta a lábait, a sarka neki-nekiütközött a konyhaszekrénynek. Megnyugodott, nem is akart
arra gondolni, mikor nem volt ott a kép. Majdnem egy egész hétig nem volt ott a kép. Azokat a
számokat meg sem tartotta.

Miután befejezte az evést, a konyhaablak kiugró párkányára húzódott, elrendezte maga alatt a
kockás párnáját, felhúzta a lábát, és olyan izgalommal, mintha épp a világ minden kincsét kapná meg
másodperceken belül, kinyitotta az újságot.

Első  oldal.  Lapozott.  Harmadik  oldal.  Lapozott.  Ötödik  oldal.  Itt  volt  egy  fehér  kisoroszlán.
Gyorsan átfutotta, ősszel született, féltek, hogy a telet nem vészeli át, de az anyjával együtt a fűtött
oroszlánházban maradtak, és egész szépen cseperedik. Jázminnak nevezték el. Aranyos kis pofája
volt, egész közel merészkedett a kamerához, vicsorogni próbált, de még nem ment neki igazán.
Elmosolyodott. Lapozott, megérkezett. Rá se pillantott a hetedik oldalra, csak rögtön a nyolcadikra.
Ott volt a kép. Nagyot dobban a szíve. Kreol férfi volt rajta, széles mosolyától gödröcskék lettek az
arcán. Nagy, fekete szeme volt, sűrű fekete haja, és csábító tekintete. Xenon szíve össze-vissza vert.



Kicsit szédült, zúgott a füle, és szivárványszínű pöttyöcskék kavarogtak a látóterében, mintha sokáig
a szemére szorította volna a kezét sírás után. De nem sírt, dehogy sírt. Boldog volt. A Hold is erősen
tűzött, talán lámpa se kellett volna, de jól akart látni minden betűt. Mielőtt azonban nekikezdett
volna az olvasásnak, mélyet sóhajtva az utolsó szót figyelte. A nevet. Legalább ötször elolvasta Io.
Io… A legszebb névnek tartotta az egész világon. Io… ritka név, senkit sem ismert, akit így hívtak
volna,  de  arra  gondolt,  biztos  valami  felvett  írói  álnév.  Sok  írónak  volt  álneve.  Minden  nagy
művésznek volt valami különlegessége. Neki a neve. Io volt az egész Válasz  legjobb újságírója!
Régebben elolvasta a többi cikket is, senki nem írt olyan jól, mint Io. De ebben benne volt ám ő is.
Már régen észrevette, hogy a férfi minden cikke róla, de legalább is neki szól. Biztos volt benne,
hogy a férfi követi őt. Csak ezért hordott magas sarkú cipőt, csinos akart lenni, amikor Io a lesből
megfigyeli.

Talán most is figyeli épp. Kihúzta magát, és a legszebb mosolyával kinézett a Holdra.

A Jupiter! A tévében látott egyszer egy műsort, ami a Jupiterről szólt. Akkoriban volt kórházban,
beteg volt,  sovány,  meggyötört,  és  a  Választ  sem olvashatta.  Egyedül  volt,  az  egész világon a
legmagányosabbnak érezte magát, és csak bambult a társalgóban, és csak nézte ezt a műsort. Már
vissza is akart menni a szobájába, hogy legalább álmodozhasson arról, hogy van valakivel, de a
műsorban hirtelen a Jupiter holdjairól esett szó. Köztük is a Galilei-holdak egyikéről, az Io-ról. Jel
volt. Végre nem kellett egyedül lennie, érezte, hogy a férfi most is vele van, vigyáz rá. Ezért is
fogadta meg, hogy ennie lesz az első. Hogy ha már egyszer a férfi múzsája, akkor jó sokáig az
maradhasson. Igazán nem siette el az olvasást, a napjai fénypontját, a címen is hosszan merengett,
mielőtt továbbhaladt volna.


