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Sír
Tündérkert ma is a temető. Amíg itt dolgoztam a többi emberrel, nem sok időt szántam

arra, hogy gyönyörködjek benne. Pedig érdemes leülni itt egy kicsit, és hallgatni, ahogy a
föld alatt megfordulnak a halottak, és a növények gyökerén felkapaszkodva visszatérnek a
természet örök körforgásába. Azonban valakinek le kell helyeznie őket a földbe… „Nincs
olyan régi nemesember, mint a kertész, az árkoló meg a sírásó; ezek tartják fenn az  Ádám
mesterségét” – írja Shakespeare. És ez valóban így van. El sem hinnéd, hogy mennyi embert
tettem sírba ezen a helyen. Régen dalolva, mint Shakespeare sírásója, ma már inkább sírva.

Talán csak egy fontosabb ember van a sírásónál: az, aki ráírja az elhunyt nevét a sírkőre,
mintegy nevet ad a sírnak. Megkereszteli a holtat a halál szentélyén.

Amióta találkoztam azzal az alakkal, minden nap megjelenik egy-egy új sírkő.

Soha nincs rajtuk név.

Furcsa ember volt az az alak. A ruháját mintha fekete füstből szőtték volna. Az arca
koszos  volt,  a  kezei  pedig  bütykösek  és  feketék  a  széntől.  Egy  faágat  szorongatott  a
kezében. Amikor odaléptem hozzá, felém nyújtotta. A faág hirtelen meggyulladt, és szénné
égett. Tökéletes rajzszén lett belőle. Rajzoltál már valaha szénnel? Ugye, milyen nehéz?
Könnyű elmaszatolni és a kezed is fekete lesz tőle. Ráadásul, ha jobban belegondolsz, az,
amivel rajzolsz, valaha egy élőlény része volt. Ettől az az érzésed támadhat alkotás közben,
hogy szénnel dolgozni olyan, mintha halállal rajzolnál.

Miután találkoztam azzal az alakkal, és szenes kezével végigsimította az arcomat, nem
térhettem vissza a normális életemhez. Az lett a feladatom, hogy lerajzoljam és elnevezzem
a naponta megjelenő új sírokat.  Amilyen pontosan és amilyen szépen csak lehet.  Minél
kevésbé sikerült egy-egy rajz, a sírba kerülő holttestből kiszabadult lélek annál kevésbé lelt
nyugalomra. És annál később kerülhetett bele egy új testbe. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy
a  holtak  nyugalma  az  én  kezemben  van.  Mi  több,  a  sajátom  is.  Tudod,  ha  holtak
nyöszörögnek a füledbe, és tudod, hogy ha ügyetlen leszel, még többen és még hangosabban
fognak nyöszörögni, hamar megtanulsz jól rajzolni.

Volt idő, amikor azt hittem, sosem fogok megszabadulni a holtaktól. Régen sírásó voltam.
Most pedig léten kívül létező síríró vagyok, a halottak keresztelője. Fárasztó munka. Nem
csoda, hogy elegem van belőle. De talán most… Most, hogy már csak egy kis csonk maradt a
szenemből… Nézd csak ezt a rajzot! Hajolj ide! Nézd meg közelebbről! Hát nem gyönyörű ez
a sír? Szerintem bárki szívesen belefeküdne… Igazi mestermunka! A márványlapja olyan,
akár egy fekete takaró.

Már menni szeretnél? Hová sietsz? Ne rohanj! Add csak ide a kezed! Nesze! Fogd! Még
szükséged lesz rá. Köszönöm, hogy végighallgattál! Az élők általában nem szoktak ennyi időt
szánni rám. Menj csak! Szaladj nyugodtan! Úgyis hamarosan visszatérsz ide! Én is mindjárt
indulok, csak még befejezem ezt a rajzomat. Már csak egy valami hiányzik a sírról: a neved.
Az arcodról a szenet ne is próbáld lemosni! Ahogy a kezedről se! A tőlem kapott széntől és a
haláltól mindig fekete lesz majd a kezed. De egy idő után meg fogod szokni. Ugyanúgy,



ahogy azoknak a lelkeknek a sírását,  amelyek az ügyetlenséged miatt nem lelnek majd
nyugalomra.

 



I. Elutasítás
Tükröm, tükröm…

 

„A véletlenül sötétben lévő tárgy létezése
nem szűnik meg, csupán nem látjuk.”

Carl Gustav Jung
„Dekonstruálni nem annyi, mint rombolni.”

Jacques Derrida

A szívekkel, óh, igen, talán a szívekkel kezdődött. Azokkal a szívekkel, amik réges-régen
egyért dobogtak. És dobognak még ma is. Egyszerre, mint megannyi vérrel működő óramű,
melyeket egyetlen velőtrázó érzés feszültsége táplál, amíg a világ az enyészeté nem lesz –
dadamm, dadamm, dadamm –, sőt még az enyészeten is túl, hiszen a szívek csak azután
zakatolnak  igazán,  amikor  már  minden  elveszett,  amikor  már  tudják,  hogy  minden
reménytelen. A beteljesülhetetlen vágy hajtja őket.

Mert, tudd meg, az igaz szerelem örök.

Tudom, hogy őt már semmi sem hozhatja vissza. Néha-néha még érzem Eliza mámorító
illatát és a gyönyörű hajának puhaságát. Csak halvány emlékek abból az időből, amikor a
karjaimban tarthattam őt, de ha eszembe jutnak, a reménytelenség karmai végigszántják a
szívemet, mert többé már nem… pedig olyan jó lett volna, ha mi ketten… együtt.

Nemsokára elmondom neked, mi is történt itt, ahol a Halál sem járkál…

De  mielőtt  belevágnék,  megbontom  a  történet  linearitását,  beszélek  egy  kicsit  a
szívekről, hogy megtudd, ki is volt nekünk Eliza. Én és a két legjobb barátom, Öcsi és Vaksi,
kiskorunk  óta  szerelmesek  voltunk  Elizába,  aki  a  leggyönyörűbb  lány  volt  a  faluban.
Valahányszor  megláttuk,  szinte  lebénultunk,  olyankor  számunkra  megállt  az  idő.  Eliza
szépségét nem lehet leírni sem szavakkal, sem képekkel, sem más evilági eszközzel. Néha
úgy  gondoltuk,  Eliza  egy  angyal,  akit  szépsége  miatt,  irigységből  űztek  ki  a  mennyek
országából. Ha láttad volna gyönyörű arcát, tökéletes alakját, hófehér bőrét és égszínkék
szemeit, tudnád, miről beszélek. De mára csak a szavak maradtak. Az üresen kongó szavak,
melyek  képtelenek  visszaadni  őt.  És  az  a  derékig  érő  lángvörös  hajzuhatag… mely  a
végzetes pillanatban vérvörösbe fordult.

Igen, a szívekkel kezdődött, de előtte… ott volt az a prófécia, amelyről valaki azt hitte,
hogy segítségével lebonthatja, majd újjáépítheti az egész keresztény világot. Azt hitte, hogy
képes mindent megváltoztatni, de kiderült, hogy a jóslat minden egyes szava hazugság. De
akkor már késő volt. Tükröm, tükröm… Mondd meg nékem, mért kellett, hogy így legyen?

A költők azt mondják, a szerelmet nem lehet elmondani senkinek, ezért kell elmondani
mindenkinek. Úgy érzem, ilyen a szenvedés is. Nincs más választásom, el kell mondanom a
történetemet neked, különben elemészt,  maga alá temet,  mint egy szökőár.  Ám mielőtt
belekezdenék, arra kérlek téged – bármilyen furcsán is hangzik – ne gondolj haraggal a



Tüköremberre!  Én  már  átkoztam  eleget,  mert  elvette  azt,  akiért  a  szívem  dobogott.
Gyűlöltem, de rájöttem, hogy felesleges, hiszen átkozottabb az átkozottnál, akinek senkije
sincs, nem volt, és nem is lesz soha. Valaki azt mondta nekem, hogy az átok is csak egy
félreértett szó, melyet le kell majd bontani. Valahogy így mondta, ha jól emlékszem: „Ne
ítéljünk, hogy ne ítéltessünk – hiszen már az ítélet sem tiszta. Nem az, ami eredetileg volt.
Rárakódtak a legkülönfélébb dogmák és félreértelmezések, ezért kell lerombolni, és újból, új
alapokra felépíteni.”

Most elmondom neked, mi is történt itt, ahol a Halál sem járkál – mert már semmi dolga
sincs.

Itt, a senki földjén.

A hófehér lapok és a testet öltött szavak között.

 

***

Már a borzalmak kezdete előtt is féltünk a tükröktől. Nemcsak Én, Öcsi és Vaksi, hanem
az egész falu. Tudod, FeleVáron, a Havasfelföld legészakibb részén, sohasem voltak tükrök,
mert az itteniek nem akartak megteremteni egy olyan világot, ami kísértetiesen hasonlít a
valóságra. A tükrökben van valami visszataszító. Mózes, a falu legöregebb embere szerint
tükörbe nézni olyan, mint megkétszereződni. Az, akit a tükörben látsz, te vagy, de mégsem.
Az a valaki belőled jött, mégis rajtad kívül van. Többé nem egy vagy, hanem több, ami mégis
egy – vagy mégsem? Senki sem tudja, mit akar az a másik, ott a másik oldalon. Hiába
kérdezed, ugyanazt kérdi tőled: „Ki vagy?” „Mit akarsz?” Hátborzongató, nem?

Még kisgyerek  voltam –  de  a  szívek  már  javában  dobogtak  érte  –,  amikor  először
hallottam a mondókát a Tüköremberről. A mondókára – mint annyi minden másra – a legjobb
barátom, Vaksi  tanított  meg. Azt mondta, a Tükörember odaátról  jött,  egy tükör másik
oldaláról. És lelkeket gyűjt. Azokkal táplálja örökre elkárhozott lényét. Emlékszem, utána
volt úgy, hogy éjszakákat nem aludtam, annyira féltem. Azt hittem, hogy a Tükörember ott
ül a párkányon, tükörkarmaival az ablaküveget karcolja. Ilyenkor sikoltozva ébredtem. Ám a
történet az évek múlásával szépen lassan feledésbe merült. A mondóka két első sora csak
akkor jutott eszembe, amikor sok-sok évvel később az első holttestet megtalálták:

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem,

Kit siratnak majd ma éjjel?

Alíz, a szomszéd kislány volt az első. Egy messzi dombtetőn találtak rá, vérbe fagyva. Hason
feküdt, a háta szétnyitva, akár egy könyv, amely eddig csak arra várt, hogy egy hozzáértő olvasson
belőle. És olvasott. Sőt írt is bele! E fiatal könyv zsenge lapjaira véste a kínok kéjtől kanyargó betűit.
A szimbólumokat, amelyeket csak az olvashat és érthet meg, akinek van hozzá szeme. Az emberek
először azt hitték, hogy a lányt a hófarkasok tépték szét, de amikor megfordították, észrevették,
hogy  a  szemei  gyémántként  ragyogó  tükröcskékké  változtak.  Alíz  alatt  egy  megnyúzott  nyulat
találtak.  A kislány valószínűleg azt  szorongathatta élete utolsó másodperceiben.  Talán a nyulat
követve került olyan messzire a falutól. A nyúlüreget azonban sohasem találta meg, pedig olyan
közel volt hozzá, szinte csak egy karnyújtásnyira. Lehet, hogy ott megmenekülhetett volna.



- Ő az – mondta az Atya.

Mindig szeretettel teljes hangja akkor olyan volt, mintha vasreszeléket őrölt volna a hangszálai
között. Tele volt bánattal. Tudtuk, hogy mire gondol: Isten fia, Krisztus feleslegesen áldozta fel
magát. Aki ilyet tesz, méltatlan az Ő kegyeire.

Az Atya nem hitt Zarathustrának, aki nemrég jött le a hegyről, nem fogadta el, hogy Isten
halott.

Ahogy Krisztus?

És ahogy Alíz is?

Az Atya szerint Nietzsche „megbaszhatja Zarathustrát”.

Ahogy Darwin.

És ahogy Dawkins is.

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem,

Kit siratnak majd ma éjjel?

Aztán jött a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, majd a sokadik áldozat…

Egyszer egy négyfős családot irtottak ki az éj leple alatt. A fiatalabb gyerek, akinek
darabjait a kandallóban találták meg, alig volt három éves. A darabok még melegek voltak,
különösen  a  szénné  égett  húsba  karcolt  szimbólumok  izzottak.  A  szülőket  az  idősebb
gyerekkel együtt az ágyukba fektették. Testüket mesterien nyúzták meg, a falakra feszített
bőreikre pedig ugyanazokat  a  szimbólumokat  festették a vérükkel.  A groteszk feliratok
látszólag szabálytalanok és  véletlenszerűek voltak, ám ha valaki jobban szemügyre vette
őket, felfedezhetett benne valamilyen bizarr rendszerességet, amint egy bizonyos olvasat
szerint periodikusan ismétlődtek.

A négyfős család után Szultán, a falu bolondja következett. Szegény Szultánnak arra sem
maradt ideje, hogy a seggét kitörölje – akkorra már nem is volt mivel. Ott érte a halál a saját
piszkában, letépett végtagjai között. Az is lehet, hogy az elviselhetetlen fájdalomtól szarta
össze magát. Bolond Szultán felhasított hasába egy tükröt helyeztek, amelyre az addigra
már jól ismert, baljós szimbólumokat festették fekáliával.

Szegény Mózes sem járt jobban, aki az egyik magaslesen lakott, hogy éjjelente minél
közelebb lehessen a Holdhoz, amely szerinte megvédi őt, ezért él már olyan sok éve. Egyik
éjjel a teliholdat felhők takarták el, és mire újra megjelent az égen, Mózes testét már a
magasles  létrájához szegezve találta.  Mózes nyelvét  valószínűleg kivágták,  mielőtt  még
sikolthatott volna. A gyilkosnak most nem csak a bőr kellett. Úgy szedte le a csontokról a
húst, mintha csak felesleges anyag lett volna egy agyagszobrocskán, a csontokba pedig
valamilyen ismeretlen eszközzel beleégette a szimbólumokat. Az öregember koponyaarca
hús és bőr nélkül mosolygott a falura – akár egy groteszk telihold.

És a mészárlás folytatódott. Az ismeretlen gyilkos nem kímélt sem férfit, sem nőt, sem



gyereket. Fiatal vagy idős, beteg vagy egészséges, szép vagy csúnya – mindegy volt neki. Az
emberek egymás után váltak a szenvedés evangéliumának köteteivé.

FeleVáron már mindenki félt mindenkitől, mert tudtuk, hogy a gyilkos köztünk van. Azt
beszélték, hogy ha nem vigyázol, a Tükörember fényes tükörkésével felnyit. A bordákat úgy
tépi fel, akár egy bőrkötéses könyv csontfehér lapjait. Aztán a beleidből olvas. Lapozgat,
lapozgat, amíg meg nem találja a megfelelő helyet. És ír! Ír! Tovább írja Isten tökéletlen
művét. Csillogó tükörkarmaival lényedre karcolja a szenvedés evangéliumát. És nem hagy
mást maga után csak vért, pusztulást és üveges tükörtekinteteket.

Egy idő után már sejtettük, hogy az idegen az.

Senki sem tudta, honnan jött az idegen, mi volt a neve, mit csinált, mielőtt egy különösen
zord napon megjelent FeleVáron a szánjával, melyet négy hatalmas hófarkas húzott. Betért a
kocsmába, és jelezte, hogy inni kér, majd miután istenesen lerészegedett, a szánján lévő
gerendákból és lécekből megépítette viskóját az Öregfa tetején. Évek teltek el, sok-sok év,
de az idegennel azóta sem beszélt senki. Csak legendák keringtek róla a közösségünkben.

Egyesek szerint az idegen volt a jégvárosi mészárlás néven elhíresült vérengzés egyetlen
túlélője. Pár évtizeddel korábban a szomszédos, néhány tíz kilométerre lévő Jégváros lakóit
egy ismeretlen tettes lemészárolta. A holtesteket állítólag egy óriási jégből faragott fára
tűzdelte, valószínűleg azért, hogy már messziről látni lehessen a szenvedés evangéliumát. A
levágott fejekből piramist épített  a jégfa tövében, a piramis tetején lévő fejen vakítóan
ragyogtak  a  tükörszemek.  Isten  szeme  mindent  lát  –  mondták  később  –,  ahogy  a
Tüköremberé is.  Az akkor még gyerek idegennek a holtestek között  sikerült  elbújnia a
mészáros elől.  Csak napokkal később találtak rá, átfagyva, a tetemek között, katatóniás
állapotban. Akkoriban mindenki lehetetlennek tartotta, hogy egy gyerek kiirtson egy egész
várost,  de ahogy teltek az évek,  sokan elfelejtették,  hogy a férfi  mennyi idős is  volt  a
vérfürdő  idején.  Sokan  már  csak  annyira  emlékeztek  a  jégvárosi  mészárlásból,  hogy
egyetlen túlélője volt: maga a mészáros. Mások szerint a túlélő arra tette fel az életét, hogy
leszámoljon azzal a gyilkológéppel, aki a szeme láttára több száz embert végzett ki egyetlen
éjszaka alatt.  A híresztelések ellenére az  idegen nem sok vizet  zavart  nálunk.  Nem is
törődtünk vele amíg…

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem,

Kit siratnak majd ma éjjel?

Az egyik vadász találta meg a boltos levágott fejét az idegen zsákjában, miközben az fát
vágott  az  Árnyékerdőben.  A  vértől  lucskos  fejen  tükörszemek  világítottak,  amelyek  a
körülményekhez képest  meglepően tiszták voltak.  Mintha fényesre sírták volna őket.  A
testet az Öregfa alatt találták meg a kőkeményre taposott hóban, két méterrel a felszín alatt.

Nem is kellett több bizonyíték. FeleVár minden lakója bosszúra és vérre szomjazott.
Hónapokba telt volna, mire a vármegye elé kerül az ügy, és a korrupt, bürokratikus rendszer
miatt még az is előfordulhatott volna, hogy az idegent felmentik. Az embereknek ítélet
kellett, mégpedig azonnal. Így – FeleVár történetében első alkalommal – összeült a falu
rögtönítélő bírósága.



A bosszúvágy az Atyát is elérte, aki mindent megtett volna bárányaiért. Az áldozatokat
jól ismerte, rendes, templomba járó emberek voltak, akik nem ilyen halált érdemeltek volna.
És most itt volt az alkalom, hogy a gyilkos megfizessen tetteiért. Az Atya a ministránsokkal
fát hozatott, rengeteget, hogy a tettes már a földön megtapasztalja a Purgatórium kínjait. A
máglya hamar elkészült, már csak az ítéletre vártak, amit mindenki előre tudott.

Az idegen némán hallgatta a halálos ítéletét. Akkor sem szólalt meg, amikor a fához
kötözték a máglya tetején. Fel sem szisszent, amikor a kötél a csuklójába vájódott, pedig a
friss sebekből vér patakzott.

- Kívánsz mondani valamit, eltévedt bárányom? – kérdezte az Atya.

- Ne hagyd, hogy megint kialudjon… – suttogta halkan – bátyám!

Az Atya gyorsan intett, mire a ministránsok meggyújtották a máglyát. Az idegen úgy
égett el, akár egy fából faragott szobor. Stabilan állt, rendíthetetlenül. Nem kiáltott, nem
jajgatott,  csak  állt,  és  meredt  maga  elé.  Farkasszemet  nézett  az  Atyával.  Könnyeiben
visszatetszett a világ. Közben a levegő az égő hús fojtogató bűzétől lett terhes.

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem,

Kit siratnak majd ma éjjel?

Néhány hét múlva a borzalom folytatódott.

Az éj leple alatt hat vadászunkat húzta karóba valaki, mindegyiket a saját bungalója előtt.
Csak reggel találták meg a holttesteket – vagyis inkább azt,  ami maradt belőlük.  Mire
felfedezték, mi történt, a hófarkasok és a fehérhollók már felfalták a tetemek nagy részét.
Csak néhány végtag, belső szerv, ruhafoszlány árválkodott a vérvörösbe öltözött hómezőn. A
véres karók mintha a borzalom talaján sarjadt virágok lettek volna.  Láttam, ahogy két
hófarkas egy emberi kar miatt összekapott. A húst végül egy harmadik kaparintotta meg,
amely akkora volt, mint az előző kettő együttvéve. Ez az állat közel egy mázsát nyomhatott.
Amikor az óriási dög ráharapott, alvadt, fekete vér csordult ki a karból, onnan, ahol egykor a
testhez ízesült. Az irdatlan erő alatt a csont gyenge ágként roppant össze. Gyomorforgató
látvány volt.

Eliza,  a  szerelmünk  hisztérikus  rohamot  kapott,  amikor  meglátta.  A  letépett  karon
ugyanis  ott  volt  a  talizmán,  amely  generációk  óta  apáról  fiúra  szállt  a  családjában.  A
jégvárosi  mészárlás után, amelyben az apjuk is az életét vesztette,  Eliza bátyja,  Dániel
örökölte a talizmánt, mely most egy élettelen húscafatot díszített.

Vaksi felordított, és olyan erővel hajította el dárdáját, hogy a kart marcangoló hófarkast
az egyik közeli fához szegezte. Az állatnak egy szempillantásnyi ideje sem maradt. Vaksi –
félszemű  létére  –  mindig  halálpontosan  célzott.  A  legjobb  barátom,  akire  mindig  is
felnéztem, térdre rogyott a szívébe markoló fájdalomtól, mert nincs annál rosszabb, mint
amikor olyan embernek ártanak, akit mindennél jobban szeretünk. Vaksi megesküdött az
iszonyatos lakoma romjainál, hogy ezért végez a Tüköremberrel. Én és Öcsi elhatároztuk,
hogy mi is csatlakozunk. Kegyetlenül meg akartuk büntetni azt, aki a szerelmünket ennyire
elszomorította. Ezért még Öcsi is kész lett volna gyilkolni, pedig nála gyávább és jámborabb



teremtést aligha hordott a hátán a föld.

Az  eskü  közben  éreztük,  hogy  valami  megváltozott  közöttünk.  A  szívünk  mélyén
mindhárman tudtuk, mi a tét: aki elkapja a Tükörembert, végül azé lesz Eliza. Viszont azt is
tudtuk, hogy egyenként kevesek lennénk a Tükörember ellen. Már nem csak egymással,
hanem egymás ellen is voltunk – ez változott meg.

Amikor  az  anyjuk  megtudta,  mi  történt  Dániellel,  felkötötte  magát  az  Öregfa
legvastagabb ágára, így Elizának nem maradt senkije ezen a világon. Bezárkózott a házba,
és senkinek sem nyitott ajtót. Mi éjjelente be-belestünk az ablakon, hogy minden rendben
van-e, de mindig ugyanaz a látvány fogadott minket. Eliza egész nap a falat bámulta, olyan
volt, mintha a lelke a testén kívül létezne. Hallottuk, hogy megállás nélkül a mondókát
zsolozsmázza.

A faluban azt beszélték, az idegen visszatért. Lábai alatt felolvad, és gőzölögve elpárolog
a hó. Szemében gyűlölet fortyog, a pofája pedig olyan, akár egy emberi hófarkasé. Most már
gyűlöletből öl, nem csak szórakozásból. De ez minket nem érdekelt. Akkortájt úgy éreztük,
bárkivel  képesek  lennénk szembeszállni.  Akár  együtt,  akár  külön-külön.  A  bosszúszomj
elvakított minket. Már nem láttuk önmagunkat a másik szemében.

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem,

Kit siratnak majd ma éjjel?

Hetekig nem történt újabb gyilkosság, csak vártunk, várakoztunk. Lehetett enyhe fagy
vagy hangosan üvöltő hóvihar, mi vártunk. Néha a fák mögött rejtőzködtünk, máskor a
házak tetején. Padlásokon, pajtákban bújtunk el. De az igazat megvallva, legtöbbször Eliza
házát  tartottuk  szemmel.  Elrejtőztünk  a  sötétben,  mely  úgy  tűnt,  befogad  minket,  de
sohasem váltunk a részévé. A sötétben észrevétlenek maradtunk, és szemmel tartottunk
mindenkit, mert Vaksinak az volt a meggyőződése, hogy a Tükörembernek van legalább egy
cinkosa. Úgy gondolta, a Tükörember véghezviheti egyedül a borzalmakat, de ennyi ideig
bujkálni egy ilyen kicsi faluban segítség nélkül lehetetlen. De vajon ki lehet az? Bárki lehet.
Az egyik vadász,  egy titkos életet  élő  kereskedő,  akár még El… Nem! Erre még csak
gondolni  sem mertünk.  De  a  gyanú mindhármunkban ott  bujkált.  A  sötétben.  Mélyen,
legbelül. Pedig micsoda csavar lenne! A gyönyörű Eliza – akire a falu az utóbbi időben az
„őrült” jelzőt ragasztotta, akinek a házára valakik vörös festékszóróval stilizált kézcsonkokat
és akasztófán lógó emberkéket festettek – egy fenevadat rejteget a pincéjében. Nem! Ilyesmi
nem történhet meg!

Egy ideig mi hárman voltunk az őrség FeleVáron. Éjjel őriztük a falu álmát, nappal lesből
figyeltünk,  az  árnyékból,  akár  a  vadászok.  Két  hét  után azonban Öcsi  feladta.  Gyenge
idegzete nem bírta tovább az állandó feszültséget. Úgy döntött, kiszáll a vadászatból, amely
egyben versengés is volt Eliza kegyeiért. Nem haragudtunk rá – sőt titkon örültünk is neki,
hogy már csak ketten maradtunk versenyben –, hiszen talán jobban ismertük, mint ő saját
magát. Tudtuk, mennyire gyáva és gyarló, a legkisebb akadály is megadásra kényszeríti.
Különben is, néha már attól tartottunk, hogy a vadászat közben Öcsi elveszti a józan eszét és
a hidegvérét, amikre pedig a legnagyobb szüksége van egy vadásznak. Sohasem volt benne
elég kitartás.



Egyik  reggel  már  csak  ketten  gubbasztottunk  Eliza  háza  előtt.  Ezután  gyorsabban
peregtek a napok – akár a lapok egy könyvben, amikor pörgetős mozit nézel. Mi pedig
mintha az időn kívül rekedtünk volna, kimerülve. Éreztük, hogy utolsó tartalékainkat éljük
fel. Habár Vaksi kitartása és bosszúszomja nem ismert határokat, korlátai neki is voltak,
ahogy nekem is, ezért a harmadik héten már felváltva őrködtünk.


