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Minden jog fenntartva!

A történetben szereplő karakterek, helyszínek és események mind a képzelet szülöttei. Azokkal
bárminemű hasonlóság, vagy egyezés kizárólag a véletlen műve.



1. Az író
A férfit Luger Baynek hívták, halántékban enyhén őszült, de fekete hajú volt, magas, karcsú, a

bőre sápadt-arany színű, és látszólag semmiben, de igazán semmiben nem különbözött a többi, vele
egy időben abban a csak félig  nem mocskos,  őskorból  visszamaradt  vonatvagonban zötykölődő
embertől. Olyannyira hétköznapinak és mondhatni normálisnak tűnt, hogy ha valaki ránézett, nem is
látott belőle mást, mint egy elegáns, háromrészes szürke öltönyt, egy vakítóan fehér inget és azt az
unalmas, fekete nyakkendőt, aminek köszönhetően Mr. Bay leginkább egy házaló ügynökhöz, és nem
a méltán elismert és felkapott íróhoz hasonlított, aki pedig egyébként volt. Ennek köszönhetően
aztán  senki,  még a  rövidebb-hosszabb ideig  mellette  helyet  foglalók  sem találtak  benne annyi
figyelmet érdemlőt, hogy egyetlen gyors pillantásnál hosszabb ideig foglalkozzanak vele. Pedig ha
veszik a fáradságot és félretéve az alapvető illemszabályokat alaposabban megbámulják maguknak,
nyomban észrevehették  volna,  hogy  a  férfi  korántsem olyan  átlagos,  mint  amilyennek  látszani
szeretne. Ha valaki csak egy kicsit is figyelmesebb, nyomban örömét lelhette volna az élményben,
hogy  ki  mellé  vetette  a  vakvéletlen  azon  a  fülledt,  ragacsos  augusztusi  napon  abban  a
légkondicionálás és rendesen nyíló ablakok nélküli, fémszagú szerelvényben. Mert bizony a Luger
Bay név- hála a 21. század arcba mászó média-propagandájának- nem lehetett ismeretlen senki előtt,
még akkor sem, ha valaki olyan következetes önvédelemmel zárkózott el  az olvasástól,  amilyen
iszonyodva és görcsösen igyekezett Mr. Bay távol maradni nem csak a tolakodó tekintetek, de a
nyári nap égető sugaraitól is.

De ha már itt tartunk, talán illene egy kis időt fordítani arra, ki is ez a Mr. Bay, akit csak úgy
kiragadunk  a  monoton  zakatolástól  és  a  fülledt  koradélutáni  melegtől  elbágyadt  emberek
sokaságából, és úgy beszélünk róla, mintha különleges, de legalábbis figyelmet érdemlő lenne a
személye pusztán azon oknál fogva, hogy fantáziájának és a szavakkal való bánás képességének
köszönhetően mérhetetlenül gazdag, és ha máshogy nem, de névben igencsak híres emberként
könyvelte  el  a  társadalom?  Mindezekre  a  kérdésekre-  már  ha  valaki  ismerte  az  illető  úr
munkásságát, de legalábbis oly lelkesen kötelezte el magát a televízió és a világháló mocska mellett,
ahogyan egy magára valamit is adó kortárs átlagembernek illik-, bárki többé-kevésbé könnyedén
megtalálhatta a válaszokat. Mindazonáltal nem ez az oka annak, hogy Luger Bay neve és alakja nem
maradhat ki a történetből, sőt, mi több, ő az, akivel elkezdjük azt. Mert mit számít a közismert név, a
díjak sora, a vagyon, de még az a szokatlanul érdekes, nem túl csinos, aszimmetrikus, ám a maga
nemében elnagyolt vonásai ellenére mégiscsak vonzó férfiarc (ami oly könnyen dobogtatta meg a
női-és a kifinomultabb érzésekre képes férfiszíveket) amellett, amit Luger Bay tudott. Még akkor is,
ha egyáltalán nem volt tudatában annak, hogy tudja, ami tud, és amiről pedig azt hitte, hogy tudja,
azt olyan szótlan konoksággal rejtegette elméjének titkokat őrző, poros fiókjaiban, hogy akadtak
napok,  amikor  már ő  maga is  elhitte,  mindaz,  amiről  okosan és  szilárd elhatározással  hallgat,
valójában semmivel sem több illúziónál, vagy álomnál. Azoknál az illúzióknál és álmoknál, amelyek
méltán imádott meséinek táptalajául szolgáltak, és amelyek vele voltak egészen tíz évvel ezelőttig, és
amelyek hiánya most arra sarkallta, hogy elhagyja remeteként lakott, könyvekkel telezsúfolt, komor
New Orleansi házát, és felkeresse a kiadóját. De hogy ez a kényszerű kiruccanás és a kötelező,
kereskedelmi  érveket  és  érzelmi  ráhatásnak szánt  szónoklatokat  sem nélkülöző  találkozó,  vagy
éppenséggel az a titok, ami arra indíttatta, hogy folyton úgy helyezkedjék, hogy a nap ne érje a
bőrét,  nyomasztotta-e  jobban,  nem lehetne  megmondani.  Luger  Bay  ugyanis  híresen  zárkózott
természetétől még saját magányában sem vált meg, nemhogy egy emberekkel sűrűn megpakolt,
kattogó, rángatódzó és megannyi testi kipárolgástól nehéz levegőjű tömegközlekedési eszközön. Még
abban az esetben sem- noha erről szintén nem rendelkezett kimerítő ismeretekkel-, ha féltve őrzött,
békés elzárkózásának falait hamarosan erőszakkal törik majd át, és az élete onnantól kezdve bizony
előre meg nem jósolható fordulatot vesz majd.

Mindazonáltal egészen addig a pillanatig, amíg ez bekövetkezik, Luger Bayt kétségtelen, hogy



nem csak a külsejében, de érzéseiben és gondolataiban is éppen annyira emberinek lehetett volna
nevezni,  hogy a homlokán felderengő, alig észrevehető, aggodalmas ránc okán fölösleges lenne
vitatkozni; senki nem kételkedne benne, hogy karrierje fölötti tépelődése mily nagyon lekötötte a
figyelmét. És ebben bizonyára lehetett is valami, mert- és nem csigázzuk tovább a kedélyeket- ott és
akkor  valóban  azon  járatta  az  agyát,  mit  tehetne  azért,  hogy  megoldja  a  problémáját,  amire
mindössze  két  lehetséges  irányelvet  tudott  csak  elképzelni.  Vagy  munkára  bírja  valahogy  a
képzeletét,  vagy kivonja magát a szerződés alól,  és felhagyva az írással,  eltűnik a köztudatból,
aminek, akárhogyan is nézte, lassacskán valóban elérkezett az ideje. De hogy mit kezdhetne magával
azután, arról a leghalványabb elképzelése sem volt. Mióta az eszét tudta, amióta csak emlékezett
saját  magára,  úgy rémlett  neki,  mást sem tett,  mint álmodott  és mesélt.  Most,  hogy erre már
képtelen  volt,  be  kellett  látnia,  az  élete  üressé,  és  ha  valóban  őszinte  akart  lenni  magához,
értéktelenné vált. Nem volt több egy teljesen átlagos, bőrproblémákkal küzdő férfinál, aki semmihez
nem értett, még egy tömítést sem tudott kicserélni egy csöpögő csapban, nemhogy autót vezessen,
vagy belássa, a televíziós sportközvetítések márpedig szerves részét kell, hogy képezzék egy átlag,
hímtaggal rendelkező egyén életének.

Egy ideig persze bizakodott abban, hogy mindezekkel a gondokkal nem kell szembenéznie, mert
az álmok visszatérnek hozzá, hogy a megannyi mágus, boszorkány, csodás lény, az ő annyira imádott
álomvilága újra magába rántja egy éjszakán, de mostanra a tagadás ideje elmúlt, be kellett ismernie
magának, hogy erre semmi remény; az éjszakái álomtalanok, a nappalai terméketlenek maradtak.
Pár évig természetesen képes volt még kielégíteni a kiadó mohó szörnyének feneketlen étvágyát a
fiókokba süllyesztett, párhuzamosan írt mesék kézirataival, amelyekkel kapcsolatban korábban fel
sem merült a fejében a nyomtatásban való megjelentetés, és amelyeknek köszönhetően a hírneve
mostanra mégis az egekben szárnyalt,  ám miközben a megfilmesítési  jogokról  tárgyalt,  a  szíve
mélyén tisztában volt azzal, el fog érkezni a nap, amikor ki kell terítenie az asztalra a kártyáit. És
akárhogyan számolgatta is, talán ez volt az a bizonyos, tökéletes nap, amikor színt kellett vallania.

Jobb híján tehát- az álmairól természetesen mélyen hallgatva- beismerte, több, mint másfél éve
annak, hogy az utolsó regénye a polcokra került, és lassan több, mint három hónapja, hogy csúszott
a szerződésében foglalt határidőhöz képest az új könyvvel, és ez tagadhatatlan tény, kéri szépen.
Ugyanakkor hiába próbálta elmagyarázni,  hogy Luger Bay kiszáradt,  elfogytak a gondolatai,  az
érzései értéktelenek, üres papírlapok, a fantáziája kiégett lámpás, nincs tovább, senki nem hallotta
meg, amit mondott. Senkit nem érdekeltek a papírkosarat ellepő, összefirkált, golyóba gyűrt lapok,
az  üresen ásítozó számítógép-memória,  vagy a  porosodó tollak,  ceruzák,  írógépszalagok.  Hiába
erősködött, hiába mondta, hogy visszafizeti az előleget az utolsó centig, ha kell, kamatostul, nem
figyeltek rá. Még három hónap, veregették a vállát összeszorított fogú, kapzsi mosolyuk mögött
bátorítón, és meglesz az a kézirat, még három, és az új történet már mehet is nyomásra, csak
higgyen magában, és minden megoldódik, mindössze idő kérdése az egész. Mintha ezen múlna!
Holmi három hónapokon, meg nyálas közhelyeken…

Először persze dühítette az egész. Ordítani tudott volna, amiért nem hallgatják meg, nem akarják
észrevenni, hogy nem sajnáltatni akarja magát, nem a honoráriumát akarja feljebb tornászni (így is
annyi pénze volt, hogy nem tudta, mit kezdhetne vele), hanem tényeket próbál közölni. Aztán az
érzés elmúlt. Csupán egy másodpercig tartott az egész, és mielőtt kitörhetett volna belőle az indulat,
megértette; nem bánja, hogy így alakult, egyáltalán, sőt! Talán épp itt volt az ideje, hogy Luger Bay
meghaljon,  és  megszülessen  helyette  valaki  más.  De  még akkor  is  ott  maradt  az  a  rémítő,  a
kilátástalanság terhével rá nehezedő gondolat; mi lesz vele a meséi nélkül? Így nem marad neki más,
mint a titok, amit úgy őrzött, mint egy értéktelen, de veszélyes tárgyat, melynek birtoklása, biztos
volt  benne,  álmok  nélkül  akkora  teherré  nőne,  amivel  könnyen  meglehet,  képtelen  lenne
megbirkózni, és akárhogyan szerette volna, ötlete sem volt, miként bújhatna ki a felelősség alól.

Mélázásából egy, az ablakon túli, kopott városka peronjának a képe rázta fel. Észre sem vette,



hogy megálltak, de nem is igazán izgatta a dolog, épp csak odanézett, aztán elfordította a szemeit a
le-és  felszállók  elkerülhetetlen  türelmetlenséggel,  izgatott  örömmel  és  aggodalommal  kevert
masszájáról, és finom úti kesztyűbe bújtatott kezeire meredt.

A szerelvény néhány perc múlva lassú rángásokkal agonizálva elindult, de ő gyorsan elfelejtve a
távolodó  városka  látképét,  közönyös  arccal  lepöckölt  pár  láthatatlan  porszemet  az  ölében
elhelyezett, széles karimájú, fekete kalapról. Már éppen arra készült, hogy visszasüppedjen komor
gondolatai  közé,  amikor,  mint  egy  addig  végtelenül  unalmas  színdarab  abnormálisan  harsány
nagyjelenetében, kivágódott a kupé ajtaja és egy testes, bőszen ziháló nő lépett be rajta.

A  vagonban  utazók  egy  emberként  fordultak  az  újonnan  érkezett  felé,  hogy  aztán  azonnal
elámuljanak a láttán. A nő ugyanis a hőségre fittyet hányva hosszú, lila szövetkabátot viselt, fején
hatalmas, csicsás, piros posztókalap, vállán rókabunda, vaskos cölöplábai piros, akrilfényű topánkák
fölött  ingadoztak  kényelmetlenül  magas  sarkakon,  miközben  lábfejei  olyan  elszánt  kövérséggel
igyekeztek kiduzzadni az említett lábbeliből, hogy egyszerűen nem lehetett nem tudomást venni
róluk. A nő azonban, úgy tűnt, cseppet sem érzi zavarba ejtőnek a dolgot, sőt, mi több, mielőtt
elfoglalta  volna  a  széksorok  közti  közlekedő  teljes  szélességét  különféle  rezgő  alakzatokban
domborodó csípőivel, megállt egy másodpercre, és önmagával látszólag teljesen elégedetten (talán
cseppnyi kihívással) körbehordozta a tekintetét az utazóközönség őt bámuló döbbent kis csordáján.

Természetesen maga Bay sem vonhatta ki magát e megrázó jelenség alól, a szájtátó többiekkel
ellentétben ő azonban mindössze szórakozottan felhúzta a szemöldökét, ahogyan azok az emberek
teszik, akik a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy a különcség nem feltétlenül elmeállapot kérdése.
Ennél többre azonban nem maradt ideje, mert a testes asszonyság látszólag szabad helyek után
kutatva  végigpásztázott  apró  malacszemeivel  az  embereken,  majd  amikor  tekintete  rátévedt,
elmosolyodott és határozott léptekkel odacsörtetett hozzá.

-  Leülhetek?–  kérdezte  öblös  hangján,  és  Bay,  mielőtt  felelt  volna,  megpróbált  belenézni  a
gigantikus test fölött teliholdként szétterült, apró, hegyes állal felékesített, kelttészta-szerű arcba, és
kétség nem fér hozzá, egészen megrendült a látványtól.

A nő kövér volt, ez tény, és még azon is túl, eszméletlenül kövér, mintha egy húsból kreált hegy
magasodott volna fölé. Megvolt vagy egy méter nyolcvanöt-kilencven, ami nagyjából egyezett a saját
magasságával,  mindazonáltal  testének minden egyes  négyzetcentimétere  és  grammja  remegett,
pöffeszkedett,  feszült  és keményen dagadozott a rikító színű és adott időjárási  körülményekhez
képest meglehetősen télies jellegű ruhák alatt. Bay egyszerűen képtelen volt levenni a szemét a
kisvárosi, önjelölt dámákra jellemző lilásvörös árnyalatúra festett, ondolált, vállra (ó, és micsoda
vállra,  mint két óriási  nyeregtető)  omló frizura fölött  trónoló,  még a nőhöz képest is  hatalmas
kalapról és az alatta ragyogó, hihetetlenül erősen kikent ábrázatról.

De akármennyire csüngött rajta az első percben, a következőben valami idegen, leginkább a
félelemhez, vagy az óvatossághoz hasonló indíttatás kerítette a hatalmába. Hirtelen, mintha álomból
ébredne, túltette magát a nő narancsvörös rúzsán, a szemhéjakra mázolt élénk kékeszöld festéken, a
műszempillák szálacskáira ragadt fekete festék gonoszul ingerlő csomóin, a szemöldökbe satírozott
világosbarna ceruza pontatlan, mégis figyelemfelkeltő munkáján, és már majdnem nemet intett,
amikor magát is  meglepve a közvetlen gesztussal,  egyszerű,  könnyed zárkózottságának minden
hideg bájával a vele szemben lévő szabad hely felé mutatott.

- Parancsoljon!

Nem kellett odébb húzódnia, még csak megmozdulnia sem. Mire megtehette volna, a nő már
elterült a kopott huzatú- igazság szerint méreteiből fakadóan egyszerre mindkét- szemközti ülésen,



és elégedetten somolyogva nézte őt. Ettől a nézéstől aztán a férfinak valamiért az az érzése támadt,
hogy  a  festett  emberi  külső  mögül  egy  hatalmas  béka  mered  rá  guvadt,  éhkopptól  sóvárgó
szemekkel.  A  nő  pedig  talán,  hogy  meghálálja  a  rezzenéstelen  arcban  ülő,  fekete  szemek
visszafogott, csodálkozó pillantásait, épphogy csak elérte gigászi tomporával a jobb napokat látott
ülőhelyeket, mellkasát a férfi irányába tolva, rávillantotta széles, lapos fogakkal teli mosolyát.

- Meddig utazik?

-  New  Orleansig-  válaszolta  készségesen  a  kérdezett  minden,  az  ismerkedésre  vonatkozó
szándéka ellenére, amivel újabb és nem kis csodálkozásra ösztökélte önmagát saját szokatlanul
közlékeny viselkedése okán.

- Remek, remek- bólogatott a nő; hatalmas tokája egyszerre rengett és hullámzott- Szép hely, azt
hallottam. Én is  oda készülök,  életemben először,  tudja.  Milyen kellemes mindjárt  az út  elején
összeakadni valakivel, aki ismeri a várost.

Bay kényszeredetten bólogatott, miközben jobb kezének hosszú, kesztyűbe bújtatott, szép ívű
ujjaival idegesen babrálta a kalapját, baljával pedig ösztönösen az ablak mellé állított esernyője után
matatott. Nem tudta megmagyarázni, miért, de a gyomra úgy bukfencezett a bordái alatt, mintha
élő- és meglehetősen aggodalmas hangulatban leledző- egerek kergetőztek volna benne. A nő mohó
tekintete eközben föl-le siklott a szorosan gombolt háromrészes öltönyön, a zakó és a mellény mögül
kilátszó nyakkendőcsomón, a fényes, méregdrága, fekete cipőkön, és a nadrág alja meg a cipő között
kivillanó fekete zokni keskeny csíkján.

- Nem gondolja– kérdezte kimért vontatottsággal a nő, továbbra is a férfin járatva a szemeit-,
hogy meglehetősen hűvös van ma?

Azok közül, akiknek volt erejük a fullasztó melegben odafigyelni a társalgásra, páran lenézően
elhúzták a szájukat, egy feltűnően túlsúlyos férfi a kérdést hallva pedig akkorát horkantott, hogy
bőszen  verejtékező  arca  kisebb  izzadságesőt  zúdított  a  mellette  ülőkre,  nem  egy  undorodó
torokhangot és bősz törölközési vágyat váltva ki ezzel az érintettekből.

- Nem igazán- motyogta óvatosan Bay, igyekezvén saját verejtéktelen arcát most már nem csak a
nap, de a nő kutató pillantásai elől is árnyékban tartani.

- Hát, talán igaza van- pillantott ki a nő az ablakon, belefúrva éhes tekintetét a távolban reszkető
forróságba- Az igazat megvallva, mindig is kicsit fagyos voltam, nem is értem…

- Ó, igen… - morogta a férfi minden egyéb meggyőződés nélkül, miközben azon tűnődött, hogy
egy ekkora test, ami- ha igyekezett szépen fogalmazni- ilyen mértékű tartalékkal rendelkezett, hogy
a francban fázhat egy ilyen napon. De a nő nem hagyva időt a töprengésre máris beszélt tovább, úgy
hajlítgatva a hangját, hogy Baynek komolyan az a képtelen benyomása támadt, hogy flörtölni próbál
vele.

- Hát, látja, így megy ez!- sóhajtott a nő a férfi száraz homlokát fürkészve- Mind egyre melegebb
és melegebb vidékre költözöm, mert mindenütt csak fázom. Míg mások vígan élvezik a meleget, én
megállás nélkül vacogok…

A férfi  meg merte volna kockáztatni,  hogy amit  az emberek ebben a hőségben éreznek,  az
korántsem az élvezet, sokkal inkább az ülésekre olvadt különféle testrészek egyre áporodó szaga, ezt
azonban nem találta elégségesnek ahhoz, hogy mélyenszántó társalgásba kezdjen bárkivel is, így
inkább  hallgatott.  A  nőt  azonban  látszólag  cseppet  sem  zavarta  a  másik  szótlansága,  mert
kedélyesen  csevegett  tovább,  mint  akit  rég  nem látott  ismerőssel  hozott  össze  a  jószerencse,



miközben Bay bármennyire vágyott rá, hogy megtegye, képtelen volt levenni róla a szemeit. Nem
talált rá magyarázatot, de egy alig hallható kis hang mindegyre azt sugdosta a fülébe, hogy nézze őt,
hogy szívja magába minden rezdülését, arcának egyetlen rándulását se mulassza el, mialatt az agya-
ami úgy tűnt, valahogy kívül rekedt a józanság ködössé vált mezőin- valahol a távolban döbbenten
konstatálta, fogalma sincs, miért teszi ezt.

- … ha bele kell gondolnom, hogy olyan helyen születtem, ahol szinte állandóan esik a hó…-
nevetgélt a nő, és közben csak úgy véletlenül megérintette a férfi kesztyűbe bújtatott ujjait, ahogy
bizalmas barátok között megesik olykor-olykor.

A férfi, mint aki nincs hozzászokva az érintéshez, megmerevedett ültében, de a nő csak nem
húzta vissza a kezét, sőt, olyanforma mozdulatot tett, mintha át akarna ülni az ő oldalára. Még az
arca  is  egészen  megváltozott;  mohósága  immáron  nyilvánvaló  vált,  ahogy  ajkai  szétterültek
békaarcában, tokájának puha húsa megfeszült, az árnyékok egészen elmélyültek széles járomcsontjai
fölött és dülledt, üvegszerűen áttetsző pillantását a férfi sötét íriszeibe fúrta.

Bay hirtelen gyengének érezte magát, mintha leesett volna a vércukor-szintje, vagy a fene sem
tudja. A gyomra felkavarodott, szédülni kezdett, erőtlen remegés futott végig az izmain, és még a
nyaka is belefájdult, ahogy mereven, tágra meredt szemmel visszabámult a terebélyes, kalácsszerű
ábrázatba, miközben elméje rémült tisztánlátással próbálta rávenni, hogy tegyen valamit, mozduljon
meg, vonja ki magát a másik bűvköréből.

- Nem gondolja, hogy…?- kezdett bele búgó hangon a nő egy újabb mondatba, de befejezni már
nem tudta,  mert Bay,  mint akit  egy idegen erő grabancon ragadott  és józanító céllal  alaposan
megrázott, szempillantás alatt magához tért a kábulatból, és ösztönösen kirántva kezét és figyelmét
a nő fogságából, felállt.

- Ha megbocsát…- mondta kimérten- Ki kell mennem…

- Természetesen… Ha a természet szava hívja az embert, akkor nem szabad késlekedni…- felelte
a  nő  kissé  emelt  hangon  a  döbbenet,  a  sértettség  és  az  erőltetett  kedélyesség  egy  furcsa
egyvelegének a tónusában, de Bayt ez már cseppet sem érdekelte.

Felkapta a lendülettől a padlóra pottyant kalapját, megmarkolta az esernyőjét, leemelte elegáns
marhabőrtáskáját a csomagtartóról, és mindössze egy rövid biccentést pazarolva a nőre, elsietett a
kupé távolabbi peronja felé. Az a mosdó elég messzinek tűnt ahhoz, hogy magához térhessen, és
rájöjjön, mi ütött belé az elmúlt negyed órában, merthogy Luger Bay még soha, de soha nem érezte
azt,  ami  annak  a  hihetetlen  megjelenésű  nőnek  a  közelében  rátalált.  Luger  Bay  ugyanis  egy
pillanatra egészen biztos volt  abban,  hogy fél…, és még inkább abba,  hogy furcsamód be van
gerjedve…



2. Az Álmodó
A vonat mosdójának mocskos, rozsdamentes acél berendezése, bár azt várta volna, semmi hűvöst

nem szolgáltatott a számára, így, hogy észhez térjen (a feje tompa volt, mintha napok óta nem aludt
volna, a gyomra pedig úgy kavargott,  mint a sűrű mosogatólé alatt bugyborékoló lefolyó),  jobb
híjánmegnyitotta a betegesen csordogáló csapot, és a bőrét vadul dörgölve megmosta az arcát és a
nyakát. A víz savanykásan füstszagú volt, és az ízét sem találta kellemesebbnek, amikor kiöblítette a
száját,  mit  sem törődve  a  mosdó  fölötti,  „Nem ivóvíz”  táblával.  Mindenesetre  az  alig  poshadt
nedvesség, úgy érezte, kicsit kitisztította a gondolatait, habár továbbra sem mert megesküdni arra,
hogy minden rendben van vele, és ez megrémítette.

Óvatosan megérintette a pulzusát. A szíve sokkal gyorsabban vert a szokásosnál.

„Feszült vagyok”, gondolta, „csak erről lehet szó. Az a hülye kiadó, a stressz, a…”

Természetesen tudta, hogy csak áltatja magát. Luger Bay, ha valamiről, hát szkeptikus, hidegvérű
természetéről mindig is híres volt,  illetve lett volna, ha vannak barátai.  De mert- legalábbis az
emlékei  szerint-  nagyon  hosszú  ideje  nem  rendelkezett  azzal  a  számára  teljesen  fölösleges
luxuscikknek tartott  emberpéldány egyetlen képviselőjével  sem, amit  az  érzelmes elfogódottság
barátként  jelöl  meg,  senki  nem  tudta  róla  mindezt,  ahogyan  aggodalmait  és  önáltatását  sem
oszthatta meg mással, mint a saját tükörképével. Azzal a fakó, elnagyolt vonásokkal megrajzolt,
rezzenéstelen reflexióval, ami arról a csiszolt fémlapról meredt vissza rá a csap fölött, és ami most-
akárhogyan  szerette  volna  mentegetni,  amit  lát-  igencsak  betegnek  tűnt,  ez  pedig  őt  illetően
felettébb szokatlan jelenségnek számított.

Mint aki rosszul lát, vagy nem akarja elhinni a nyilvánvalót, közelebb hajolt a foltos vizesblokk
fölé  csavarozott,  karcos felszínű fémtükörhöz és  alaposan megvizsgálta  az arcát.  Ő volt  az,  ez
kétségtelen;  sűrű,  gondosan  nyírt,  fényes  fekete  haj,  a  halántékban  és  a  rövidre  vágott
pofaszakállban bujkáló ősz szálak, az okos homlok, a hosszú, horgas orr, a keskeny, vértelen ajkak, a
sötét, áthatolhatatlan pillantású szemek, a komor, fekete szemöldökök, a sápadt-arany bőr, mégis…
Valahogy gyengének látszott. Túl soványnak, túl sápadtnak, túl… rémültnek. Mintha az a kövér nő…,
mintha valóban fel akarta volna falni őt, és neki az utolsó pillanatban sikerült volna elmenekülnie
előle…

„Ostobaság”, lökte el magát a csaptól, „A kimerültség, a tehetetlenség érzése okozza…, a sok
ember miatt. Úgy van, ez lehet az oka, egy enyhe pánikroham, olvastam már róla, igen, biztosan
bepánikoltam. Meg kell nyugodnom, ennyi az egész!”

Hogy így, teljesen higgadt logikával eljutott a helyzet nagyszerű magyarázatáig,  lehajtotta a
vécéülőke fedelét, ráült, hátrahajtotta a fejét, neki a szutykos falnak, lehunyta a szemeit, vett néhány
mély lélegzetet és kesztyűs jobb kezének mutató és középső ujját- pulzusát ellenőrizendő- a bal
csuklóján tartva gondolatai visszakalandoztak a képtelen megjelenésű nőhöz.

„A  meleg,  az  tehet  róla,  meg  a  döbbenet…  Végtére  is  ki  jár  ilyenkor  télikabátban,  meg
posztókalapban?”, merengett szánt szándékkal megfeledkezve saját homlokáról, amin egy csepp nem
sok, annyi izzadság sem mutatkozott, „Az egész nem több…”

Ám kényszerű okfejtésének nem juthatott a végére, mert a következő pillanatban riadtan rántotta
ismét egyenesbe a testét,  amikor az előtér békés ürességét az utasterek felé vezető ajtók éles
csapódásainak és sietősen közeledő léptek toporgó, gyors sorozatainak zaja törte meg.

A szokatlan hanghatások egy szemvillanás alatt kipucolták a fejét. Felállt,  elsimította a zakó



észrevétlen gyűrődéseit,  még egyszer  belepillantott  a  tükörbe,  hogy lássa,  visszatért  a  szín  az
orcáiba, és elszántan arra, hogy távozzon a helyiségből, az ajtó felé lépett. Elfordította a zár gombját,
és mielőtt kilépett volna, komolya arccal rábólintott arra a nevetséges gondolatra, hogy önvédelmi
szempontból mindenképpen egy másik, a kövér asszonyságtól távol eső vagonban keres magának
helyet. A következő pillanatban azonban már repült is hátrafelé, ahogy egy meghatározhatatlan
külalakú valami, vagy valaki feltépte az ajtót,  és sebes nyekkenéssel bezúdulva a kis fülkébe a
nyakába  ugrott,  hogy  aztán  egyetlen  rúgással  visszapattanjon  az  ajtóhoz  és  gyors  mozdulattal
elreteszelje.

Bay az egészből mindössze annyit fogott fel, hogy a mellkasának zuhanó valami gyors, bolyhos,
rózsaszín meg bugyikék,  ráadásul  besodorta őt  a fajansz és a fal  egy stratégiailag értelmetlen
kiszögellésének élei közé, aminek következtében a tarkója hatalmasat csattant a húgyszagú falon, a
tompora pedig fájdalmasan belenyomódott a vécélehúzó pedálba, életre keltve a tartályt, ami hangos
köhögéssel vizet öklendezett a klotyó lefolyójába, miközben a szerelvény nyüglődő rángatózással
ismét mozgásba lendült. Annyira el volt foglalva magával, hogy észre sem vette, újfent túl vannak
egy megállón.

- Kérem- mondta hidegen, csak, hogy úgy érezze, uralja a helyzetet-, miféle eljárás ez?

A  bolyhos  ismeretlennek  azonban  esze  ágában  sem  állt  viselkedésének  megkérdőjelezhető
vonatkozásai okán szócsatázni, ehelyett pihegett, mint egy kismadár, és egyáltalán nem mutatott
hajlandóságot a társalgásra. Mivel pedig a beszédre fordítandó energiát zihálásra vesztegette, a
felsőtestét  borító  hosszú,  fagylaltszínű  szőrképletek  röhejes  hullámzásban  rezegtek  légzésének
ritmusára, miközben a hívatlan vendég ajkairól felszakadó rövid, ám annál sebesebb lélegzetvételek
lassan könnyű virág-és nedves föld illatával töltötték meg a helyiséget.

Bay- talán a koponyáját ért ütés hatására- egy pillanatra úgy érezte, egy erdőben van, ahol
ezernyi,  pillangószerű  virág  hintázik  a  kellemesen  meleg,  balzsamos  nyáresti  levegőben.  A
szokatlanul éles kép olyan erősen vágott az arcába, hogy egy pillanatra megbénult, nem tudván
eldönteni,  hogy amit  lát,  az  egy emlék,  vagy egy régi,  túlságosan is  élénk álom töredéke.  De
akárhogyan  is  legyen,  kétségtelen,  hogy  emiatt  nem  maradt  más  lehetősége  józanságának
megőrzésére, mint a lehető legridegebb racionalitás, és ő, mint fuldokló a mentőövért, készségesen
nyúlt utána az első épeszűnek tetsző gondolatnak, amit egyre zavarosabban ketyegő agya kiköpött.

„Agyrázkódásom van”, sulykolta magába némán, „, emiatt pedig hallucinálok. És ez a meleg is!
Biztosan,  biztosan…”,  tudománya  kezdett  csődöt  mondani,  ahogy  elméjének  egy  pillanatnyilag
erőszakkal elnyomott halk kis hangja megpróbálta felhívni rá a figyelmét, hogy számára eddig sem a
hőség,  sem  pedig  a  fizikai  sérülések  soha,  egyetlen  alkalommal  nem  jártak  ilyen  drasztikus
következménnyel.  Ő azért csak igyekezett kitartani,  logikát keresni a történtekben, úgy döntve,
egyelőre nem hajlandó feladni a dolgot, inkább olyanokat gondolt, hogy „Jobb lenne, ha… Ha…”, és
ennyi, többre nem futotta.

Végül még azt is akarta gondolni, milyen furcsa egy nap ez, talán el sem kellett volna hagynia a
házát, ott egye meg a fene a kiadót, meg az összes pénzéhes szarházit, de erre már nem maradt
lehetősége,  mert  az  addig  egyszerűen  hallucinációnak  vélt  szőrös  valami  talpra  ugrott  és
cukorkaszínű teljes valójában az ajtóhoz lapulva hallgatózni kezdett kifelé.

A  férfi  eltátotta  a  száját  döbbenetében,  ahogy  végigmérte  az  idegent,  aztán  belátva,  hogy
egyrészt teljesen ébren van, másrészt csodálkozással biztosan nem fog tudni segíteni a helyzeten,
nagy nehezen kikecmergett a klotyó mellől, felállt, megtapogatta a nyakát, a tarkóját, majd végig az
egész koponyáját. Semmi. Igazság szerint ez cseppet sem lepte meg, de akkor ez az egész most így
akkor hogyan is van? És különben meg, hogy a francba kell kezelni egy efféle szituációt?



Hogy felhívja magára a pamacsokba öltözött jelenség figyelmét, felemelte a kezét, sőt, már a
száját is kinyitotta, hogy valami oda, vagy éppen oda nem illőt mondjon, amikor meghallotta kintről a
kövér nő hangját, és minden, amit eddig mindenképpen fontosnak tartott közölni, azon melegében
kiszaladt a fejéből, miközben a már megtapasztalt émelyítő rosszullét és fejének tompa zúgása sűrű,
fullasztó erővel tört rá ismét. Egyetlen szemvillanás alatt olyannyira kótyagos lett, hogy meg kellett
kapaszkodnia  a  rázkódva  zötyögő  falban,  hitetlenkedve  véve  tudomásul,  hogy  a  megannyi
kellemetlenség ellenére megnyugtató, tompa nyomás ébredezik az alhasában.

„Lehetetlen”, gondolta, „Lehetetlen…”

- Ez nem lehet igaz!- rezgett át a levegőn, az ajtón túlról a kövér nő öblös, felháborodott hangja-
Biztos, hogy ő volt az?

Halk szitkozódás és sziszegéssel kevert durva szavak kásás sora hallatszott, meg talán egy név,
Enéeh.

- Honnan vagy ebben olyan biztos?- kérdezte most a nő.

A sziszegés felerősödött, és immáron néhány szó tisztán hallhatóvá vált, olyanok, mint „a vadász”,
„ostoba”, meg „csámpás élőhalott”.

Bay döbbenten meredt az ajtóra, fel sem fogva, hogy a szíve egyre gyorsabban ver, kiszáradt a
szája és a megállíthatatlanul egyre sürgetőbbé váló feszítő érzés lassan a medencéje felé vándorol.

- De mit akar itt?- kérdezte a nő.

- Nem egyértelmű?- fröcsögte az érdes hangú immáron kissé higgadtabban, mi több, szitokszavak
nélkül- Amit mi. Harper biztosan megtudta valahogy.

- Ó, hogy gyűlölöm azt a vénembert!- sikkantotta a nő az ajtó előtt.

- Kit érdekel?- förmedt rá a másik- Ennél fontosabb, hogy még előtte megtaláljuk!

- Ó, azzal semmi hiba- mondta a nő könnyed hangon- Megvan.

- Hol?

Ezúttal  nem  érkezett  válasz,  de  a  következő  kérdés  máris  nyilvánvalóvá  tette,  hogy  a  nő
valószínűleg egy rövid gesztikulációt használt beszéd helyett.

- És mit csinál ott bent?- kérdezte a durva hangú.

- Ürít, gondolom…

Kelletlen morgás volt a reakció, és Bay hátrakapta a fejét. Ezek most róla beszélnek, vagy…?
Lassan a falhoz lapulva hallgatózó, rózsaszín és babakék idegenre siklott a pillantása. Vagy esetleg
őt keresik? Az ésszerűbb lenne, legalábbis, ha a belépőjét veszi alapul. A felvetésben elmélyedni
azonban nem maradt lehetősége, mert odakint a reszelős hangú férfi máris tovább faggatózott.

- Honnan tudod, hogy ő az?

- Érzem- felelte a nő.

- Akkor miért nem tettél semmit?- vakkantotta a férfi.



- Bevetettem mindent, de nem működött rendesen a dolog.

- Talán már nem vagy olyan vonzó, mint régen- köpte a másik.

- Hogy merészeled?- sikkantotta a nő- Én gyönyörű vagyok- hangsúlyozott ki jól megnyomva
minden egyes szót-, és amellett fajtám egyik legkiemelkedőbb példánya! Ha nem így lenne, most
nem lennék  itt,  úgyhogy  hidd  el  nekem,  ha  azt  mondom,  ő  az.  Nyakig  fel  van  öltözve,  nem
verejtékezik és képes kivonni magát a hatásom alól. De mit magyarázkodok én itt? Nekem nem kell
semmit megmagyaráznom, ő az, és kész! Myrtillnek igaza volt.

- Nem tetszik ez nekem.

- Mit foglalkozom én azzal!- csattant fel a nő- Az én dolgom annyi, hogy megtegyem, amit Myrtill
kér tőlem, és végre kihozhassam a népemet abból az átkozott, fagyos pokolból.

- És hogyan akarod kicsalogatni?- kérdezte gúnyosan a férfi.

- Azért nem voltam teljesen érdektelen a számára. Éreztem, hogy megmozdult benne valami. Még
ha az elméje ellen is akar nekem állni, régóta emberként él, és ez nem kis előny a számunkra. Csak
egy kis időt kérek, elég, ha beszélek hozzá, biztos vagyok benne, hogy meg tudom győzni.

- Mi a…?– motyogta Bay hirtelen megvilágosodva, mert máshogy nem lehet, igen, kétségtelen,
hogy…- Ezek rólam beszélnek?

Észre sem vette, de megindult az ajtó felé, ujjai a retesz után tapogatóztak, és már majdnem
elérték, amikor a kék-rózsaszín valami hirtelen megmozdult. Egy rövid villanás, nem több, és az
idegen forró, puha mellső végtagja (valószínűleg kéz lehetett, de ennyi szőrben ezt senki meg nem
mondta volna) máris a szájára nyomódott, miközben a térdével meglökve azon a bizonyos érzékeny
ponton, visszaparancsolva őt a fülke belső sarkába, ahonnan épp az imént tápászkodott fel.

Megpróbált ugyan küzdeni az őt fogva tartó erő ellen, de a cukorkaszínű gyapjas akármi olyan
ügyesen tekeredett ki a felé nyújtott, markolásra kész kezek közül, hogy nemhogy fogást nem talált
rajta,  de  a  száját  sem  sikerült  szabaddá  tennie.  Igazság  szerint  az  egyetlen,  amit  idegbeteg
rángatózásával elért, hogy a rózsaszín, szőrös kabát gyapjas tincsei sűrű csomókban kiszakadtak és
rátapadtak a kesztyűjére. És pontosan ez a pillanat volt az, amikor a bolyhokba burkolt idegennél
elszakadt a cérna.

- Ha nem hagyja abba a pillangószőr kabátkám leamortizálását, elmetszem a torkát- sziszegte
mérgesen a fülébe szinte hallhatatlanul a repkedő szőrök mélyéről.

Bay válaszként  daccal  telve vergődött  a  vékonyka karok szorításában.  Dühítette,  hogy ilyen
gyengének bizonyult egy nála jóval apróbb termetű alaknál, aki nem elég, hogy kicsike és törékeny,
de még nevetségesen puha, szálldosó és hülye színű szőrrel is van borítva.

-  Komolyan  mondtam-  éles,  hideg  penge  feszült  a  torkának,  és  a  következő  pillanatban  a
csiklandós szőrök mélyén láthatóvá vált egy egészen kedves, sápadt női arc, abban két hatalmas,
égkék szem, egy gyerekes szájacska, egy brillekkel díszített orr, egy pár kékes-rózsaszín szemöldök,
fölötte  pedig  valami  förtelmesen  kócos,  égnek  meredő,  rágógumirózsaszín  frizura-  Nézzen  a
szemembe!– parancsolta a nő- Gyerünk!

Képtelen volt küzdeni a késztetés ellen, hogy engedelmeskedjen a felszólításnak. Meg aztán,
józan megfontolás szerint nem is tehetett mást, a kés száraz pengéje ott ugrált az ádámcsutkáján,
így pedig nem lehetett nem jogosnak tekinteni a kérést.



-  Maga Luger Bay?-  kérdezte a  nő olyan halkan,  hogy Baynak jobb híján a  szájáról  kellett
leolvasnia a szavakat.

Még mindig befogott szájjal bólintott, miközben akár akarta, akár nem, biztos volt abban, hogy a
tekintete tele van ki nem mondott kérdésekkel.

- Tudom, hogy a szituáció egészen másként fest elsőre, de higgye el, én vagyok a jófiú- suttogta a
nő-, vagyis a jólány…, vagyis…, eh, tök mindegy. Csak álljon ellen a késztetésnek, hogy kinyírassa
magát valami ostobaság miatt, és akkor mind a ketten túléljük! Különben…

Bay a fene sem tudja, miért, talán, mert a testi épségre vonatkozóan ismerte a „hagyd magad,
előbb szabadulsz” elv egynémelykor jótékony hatását, vagy, mert volt valami igéző azokban a kék
szemekben, lassan bólintott, jelezve, hogy ha minden nem is, de a lényeg eljutott az agyáig.

A nő várt egy keveset, majd azt mondta.

-  Most  leveszem a  kezemet  a  szájáról,  de  ha  sikít,  itt  hagyom,  és  akkor  magának  annyi.
Megértette?

Bay jobb ötlet híján megismételte a bólintást.

A nő leeresztette a kezét, azután a kést visszasüllyesztette vattacukorszínekben pompázó bolyhai
alá.

- Sikítok?– kérdezte Bay suttogva, képtelenül arra, hogy eldöntse, nevetnie, avagy sírnia kellene-e
a helyzet irracionalitása miatt- Most komolyan?

A nő,  jelezve,  hogy hidegen hagyja a másik véleménye,  könnyedén megrántotta a vállát,  és
rózsaszín szemöldökét ráncolva hol az egyik, hol a másik csuklóján lévő órára pillantott.

- Miért akarják kinyírni?- szólalt meg ismét, de a nő figyelmét ezúttal sem tudta magára vonni,
mert az, mint holmi apró, színes, nagyon szőrös kis állat, orrát türelmetlenül ráncolva továbbra is az
óralapokat vizsgálgatta.

-  Hahó!- hallatszott odakintről a testes női tónus megjátszott kajánsággal keveredve, és Bay
hirtelen rádöbbent, hogy nincsenek egyedül, sőt, a mosdó ajtaja előtt legalább két ember álldogál, és
minden valószínűség szerint rá várnak.

- Nem feltétlenül engem akarnak kinyírni- motyogta a nő kissé megkésve, de Bayt ez már nem
érdekelte.

Érezte, hogy a kövér nő hangja nyomán eltompul a látása, a hasában feltámadt izgalmasan új
emóció,  ami  időközben  szépen  leereszkedett  az  altestébe,  fájdalmasan  intenzívvé  válik,  és  ő
egyszerűen nem teheti meg, hogy nem engedelmeskedik neki.

Tétovázás nélkül nyúlt ismét a retesz után, kívülről nézve, ahogy kesztyűs ujjai egyre közelebb és
közelebb úsznak a levegőben az ajtóhoz, szívében felujjongott egy kellemesen fonák íz, amit, ha
nagyon  megfeszült,  talán  vágynak,  elvakultságnak,  rajongásnak  írt  volna  le,  és  már  majdnem
egészen átadta magát neki, amikor szúró fájdalom és fémes keménység rántotta össze az izmait.
Lenézett, hogy megtalálja a gyötrelmet okozó kín forrását, és legnagyobb meglepetésére azt látta,
hogy a cukorkaszín hajú nő a bordái közé döfi jobb keze mutatóujját, de olyan magabiztosan és
megkérdőjelezhetetlenül, mintha tisztában lenne azzal, miként lehet az izmokat egy ember testében
a legegyszerűbb módon ideges vonaglásra késztetni.



Bay az oldalához kapott és dörzsölgetni kezdte a zsibbadó pontot, keserűen- és egyszersmind
furcsamód megkönnyebbülten- véve tudomásul, hogy az előbbi tompaság oldódik a fejében.

- Nem megy ki!- hadarta a nő mindössze lehelve a szavakat- Ha nem akarja elveszíteni a belső
szerveit, vagy a fejét, akkor nem megy ki!

Bay olyasfajta mozdulatot tett a kezeivel, mint aki azt kérdezi, „De akkor mit vár tőlem? Tudják,
hogy itt vagyok bent.”

- Mindkettőnk érdekében jobb lenne, ha azt hinnék, hogy egyedül van- formálta a nő csaknem
hang nélkül a szavakat.

- Mégis mit kellene…?- kérdezte vicsorgó suttogással.

Hirtelen nagyon elege lett az egészből, nem akart mást, mint kijutni a mosdóból, és magyarázatot
kapni erre az egészre. Nem, ő egyáltalán nem így tervezte el ezt a napot. Úgy gondolta, elutazik a
kiadójához, ott  beismeri,  hogy hasznavehetetlen, fizet egy bizonyos összeget a jogi hercehurcát
elkerülendő, pár héttel később némi öntépázó melankólia és kevés önsajnálat után lelép a térképről,
aztán, mit tudja ő, elmegy favágónak, földigiliszta-tenyésztőnek, vagy ami éppen az eszébe jut. Erre
most ott rostokolt egy húgyszagú mellékhelyiségben egy részegen tántorogó, ósdi vonaton, az ajtó
előtt egy nagydarab, békaképű nővel, aki iránt egyszerre érzett undort, félelmet és szégyenérzettel
társuló  vágyakozást,  miközben  egy  szálldosó,  kizárólag  a  csecsemőruházati  boltok  polcairól
beszerezhető okádék színű szöszökbe öltözött, harcias arckifejezésű nő mered rá minden további
magyarázat nélkül, és ráadásul hol meg akarja késelni, hol az ujjait vájja olyan testrészein a húsába,
amelyeknek a létezéséről addig nem is tudott, hol pedig csak mered rá az óriási, hipnotikuskék
szemeivel, és ettől meg kell tébolyodni, de tényleg, akármilyen paradox is, más megoldás nincs, ha
legalább félig épeszűen akart ebből a szorult helyzetből kikerülni. Az egészben azonban nem ez volt
a legrosszabb,  mert miközben mindez átfutott  az agyán,  hirtelen rádöbbent,  hogy a jelenetben
résztvevők közül valószínűleg nem ő a legőrültebb, ez azonban fikarcnyit sem könnyített a helyzetén.
Egyrészt  nem tudta eldönteni,  hogy a felismerés örömmel,  vagy aggodalommal kellene-e,  hogy
eltöltse, miközben az ezzel járó bizonytalanságot jelen helyzetben cseppet sem találta áldásosnak.

A nőt azonban, akárhogyan is, de hidegen hagyta a másik nyomora, mindössze elbűvölő, gyerekes
komolysággal biccentett egyet, és habár ajkaival némán formálta a szavakat, valahogy mégis sikerült
parancsolón azt mondania:

- Rendben, mondjon valamit!

- Mit?- sziszegte Bay indulatosan.

-  Bármit!  Nyerjen időt!  Azt  tudják,  hogy maga itt  van,  de azt  nem, hogy én is.  Rólam azt
gondolják, hogy megléptem, amikor üldözni kezdtek, és jobb, ha egy kis időre még ebben a hitben
maradnak, mielőtt a vadász a klotyóbűz ellenére kiszagol. Próbálja meg elterelni a figyelmüket!
Valószínűleg semmire nem megy vele, de azért csak csinálja!

Bay nem akart belegondolni, mit ért azon egy meglehetős sebességgel száguldó jármű esetében,
hogy „meglépni”,  de ha mégis  megtette  volna,  akkor sem maradt  ideje  rákérdezni,  mert  a  nő
megállíthatatlanul mondta a magáét.

-  Tudom is én…, hitesse el velük, hogy olyasmit művel, ami sokáig tart, és amit egy ember
mindenképpen egyedül csinál, akkor van esélyünk kijutni innen!

Bay, noha tisztán értett minden egyes szót, a jelentésüket egyéb információ híján képtelen volt



teljes egészében felmérni, ráadásul váratlanul eljutott az agyáig az a legalapvetőbb gondolat, ami-
igazság szerint egy kicsit szégyellte is- egészen eddig a pontig fel sem merült benne. Nevezetesen,
hogy honnan tudja ez a nő, meg az a másik ott kint, meg az a reszelős hangú férfi, hogy kicsoda is ő,
és azon túl meg mi az ördögöt akarnak tőle?

A nő azonban, mintha csak megérezte volna, mire gondol, mert gyorsan azt mondta.

- Ide figyeljen!- suttogta keményen az arcába; a lehelete forró volt, nedves és fűszeres illatú-
Mindent, amit lehet, amire képes vagyok, és amit tudnia kell, elmondok magának, de most az a
legfontosabb, hogy nyerjen nekünk egy kis időt! Aztán elmagyarázom, mi ez…- kezével olyasfajta
mozdulatot tett, mintha a húgyszagú helyiséggel kapcsolatban lenne közölnivalója.

- De…

- Csak tegye, amit mondtam!- a kék szemek hidegen megcsillantak a savállóacél burkolatról
visszaverődő tompa fényben.

Ez volt az a perc, amikor kezdett nem kételkedni abban, hogy ez az egész nem lehet más, mint
egy vicc. Egy rossz, ám annál veszélyesebb tréfa, és igazság szerint egyáltalán nem volt kíváncsi sem
arra, mire akarnak kilyukadni a humorcsinálók, sem arra, saját testi ellenálló képességének hol lehet
a végső határa, mert akárhogyan tiltakozott a gondolat ellen, egyre inkább az a konok impresszió
kerítette hatalmába, hogy valamiért az ő bőrére megy ki a játék, épp csak azt nem látta át, mi célból.

-  Rendben-  válaszolta  nagyon  kimérten,  és  mielőtt  még  az  ajtón  túl  várakozók  ismét
bekopoghattak volna, megköszörülte a torkát és jól érthetően azt mondta.

- Fo… foglalt…

Ő  maga  is  megdöbbent,  mennyire  valóságosnak  tűnik  a  hangja.  Azt  hitte,  elhaló  lesz,
szerencsétlen és árulkodó, de nem így történt. Éppen csak annyira hallatszott megszeppentnek,
amennyire egy, a zárt ajtók mögött a dolgát végző ember helyzetében lennie kellett.

Odakintről pár másodpercnyi habozás után megszólalt egy reszelős, nehézkes férfihang.

- Egyedül van odabent?

Bay lassan a pamacsos kabátba öltözött nő tágra nyílt, hatalmas szemeibe nézett, aztán, mintha a
kérdező láthatná, ösztönösen bólintott, ám amikor megszólalt, hangjában önmagát is csodálkozásra
kényszerítő, őszinte meglepetés csendült.

- Hát, hogy a fenébe lennék nem egyedül? Hogy jut eszébe ilyesmi? Ha a mosdóra vár, keressen
magának egy másikat, nekem erre még egy darabig szükségem van…- aztán, ki tudja, miért, talán,
csak, hogy oldja a feszültséget, vagy úgy érezze, képes kezelni a helyzetet, még hozzátette- A chilis
bab, tudja…

-  Értem…,  ö-ö-ö…,  elnézést  uram-  károgta  az  ajtón  túlról  a  durva  hangú-  Nem  akartuk
megzavarni. Tegye a dolgát!

Bay érezte, hogy ennél röhejesebb szituációba akkor sem keveredhetett volna, ha fizet érte, és
képtelen volt  tenni ellene, keskeny ajkai  hitetlenkedő vigyorgásra görbültek,  és még a morcos,
rózsaszín-kék látomás is a tenyerébe fröcskölt egy kis adag némán zord vihogást.

-  Igen,  izé,  köszönöm…-  felelte  a  torkát  köszörülve,  hogy  leplezze  hirtelen  támadt  jókedve



árulkodó felhangjait, mire a nő kemény arckifejezéssel újfent oldalba bökte, azután ismét az órák
számlapjára nézett, miközben halkan motyogott maga elé.

- Mindjárt…, mindjárt…

A férfi egy pillanatra elmerengett a nő rózsaszín-kék szemöldökei fölött, a kócos, rövid, élénkpink
hajtüskéken, meg az orrára ragasztott brillek során, és megállapította, hogy tulajdonképpen egészen
aranyos. Volt valami ellenállhatatlan a hihetetlenül fehér bőrben, a nevetésre hajló, mégis örökké
morcos  ajkakban,  a  nagy,  babakék  szemekben  és  a  hosszú,  rózsaszín  és  világoskék  cirmos
szempillákban, amelyek körülfogták ezt a szokatlanul csillogó szempárt. Abba a könnyű, virágok
illatát idéző aromába pedig- ami, mostanra úgy érezte, a nő minden pórusából áradt- mintha fák és
füvek aromája keveredett volna. Kicsit nedves volt ez a szag, mint a hajnali erdő avarszőnyege
koratavasszal, és ez egészen feldobta Bayt. Olyannyira, hogy mielőtt még végiggondolhatta volna,
mit tesz, kibukott belőle a kérdés.

- Kik maguk? Maga, meg azok ott kint? És mit akarnak tőlem?

A nő gyanakodva ránézett.

- Maga nem tudja…?- a kérdés, ha megbántottságot nem is, de enyhe rosszallást mindenképpen
hordozott magában, valahogy úgy hangzott, mint amikor a tanítónő számon kéri a diákon az el nem
készült szorgalmi feladatot.

- Nem, fogalmam sincs.

-  De…,  hogy  lehet  ez?-  kérdezte  a  nő,  és  még  mindig  nem  mutatott  többet  bizalmatlan
nemtetszésnél- Maga Luger Bay, nem?

- De igen.

- Az író.

- Igen.

- És már több, mint háromszáz éve él a Terrán.

Bay hirtelen megmerevedett, és az őrültektől való ösztönös tartózkodással végigmérte a nőt.

- A Geán, a Földön! Ne akarja, hogy az összes nevét felsoroljam!- morogta ingerülten a nő a jobb
csuklóján lévő óra számlapját kocogtatva, ügyet sem vetve a férfi elsötétült arckifejezésére- Már
több, mint háromszáz éve él itt, nem?

- Ki maga?- felelt kérdésre kérdéssel a férfi.

- Enéeh vagyok- mondta a nő, és továbbra sem akaródzott mással foglalkoznia, mint az óráival-
Egy Álmodó- aztán, hangjában kis türelmetlenséggel még hozzátette- Már csak tizenhét persum…

- Miről beszél?-  emelte meg akaratlanul a hangját a férfi-  Maga viccel? Maguk szórakoznak
velem? Álmodó?– haragja új színt kapott, amikor rájött, hogy kezd megvilágosodni- Maguk ilyen őrült
rajongók, akik csapdába ejtik a kedvenc írójukat, politikusukat, vagy színészüket, hogy elhurcolják
valami idióta összejövetelre? Különben meg, az Álmodókat egyáltalán nem így írtam meg, és…

- Tizenhat és fél persum…- dünnyögte a nő, mint akit cseppet sem érdekel a másik véleménye.



- Mi tizenhat és fél?- sziszegte Bay dühösen- Miért nem figyel rám?

- Tizenhat pers…- pillantott rá a nő összevont szemöldökkel, aztán vontatottan, mintha nem lenne
teljesen biztos magában, azt monda- Vagyis alig három perc. De magának tudnia kellene.

- Mit kellene tudnom? Ilyet soha nem írtam! Megőrült?- már nem fordított gondot arra, hogy a
hangját lenn tartsa.

Végre megértette, mire megy ki a játék. A kövér nő, a reszelős hangú férfi, meg ez a rózsaszín
hajú,  ki  tudja,  miért,  de  azt  hiszik,  az  ő  egyik  könyvében  vannak,  és  most  egyfajta  idétlen
szerepjátékot játszanak, valami torzzá tett vonneguti elképzelés alapján őt is belevonva a történetbe.
És habár be kellett látnia, igencsak jó munkát végeztek azzal, hogy kiderítsék, hol találhatnak rá, és
még az sem okozott nekik gondot,  hogy felismerjék őt a tömegben, aztán pedig többé-kevésbé
csapdába ejtsék, de a jelmezeik akkor is csapnivalók voltak. A békaképű nő a lila kabátban, meg a
piros posztókalapban egyetlen általa megírt karakterre sem hasonlított, és ez a másik a brillekkel az
orrán, meg az arcát is körüllengő hosszúságú szőrökkel borított boleróban, kardigánban, vagy mi a
fene volt az, amit viselt, és- ahogy most jobban megnézte magának- a túlságosan rövid szoknyájában,
férfias vádlijával, vaskos bokáival és az ocsmány, fekete, gumitalpú tornacipőkkel minden volt, csak
a légies, bölcs, áttetsző testű Álmodó faj képviselője nem. Enéeh nevű Álmodóról meg még csak esze
ágában sem volt írni. Akárhogyan is, otrombának, sértőnek és még azon is túl, felháborítónak találta
a mesterkedésüket,  akármi lett  légyen vele a céljuk;  amire természetesen egy percig sem volt
kíváncsi.

A nőt azonban kicsit sem hatotta meg a férfi haragos kirohanása, egy másodpercre sem esett ki a
szerepéből, ehelyett inkább továbbra is gyanakvó arckifejezéssel azt kérdezte.

- Maga…, maga nem tudja, ugye? És azt tudja, kik azok a dervisek?

- Persze- vágta rá dühösen- A szúfi testvériség kolduló szerzetesei a muzulmán vall… De miért
fontos ez most?

- Nem, nem rájuk gondoltam- legyintett a nő türelmetlenül- A dervisrókák. Tudja, kik azok a
dervisrókák?

- Miről beszél itt  nekem? Mi ez az ostobaság?- kiáltotta a férfi,  leküzdve hangjával a vonat
zakatolása és a zárt ajtó nyújtotta biztonságot. De mit számított ez már! Most, hogy végre rájött, mi
történik, egyszerűen csak kívül akart kerülni az egész agyrémen, hogy tisztázza zaklatóival, vagy
békén hagyják egyszer s mindenkorra, vagy jogi lépeseket tesz a távoltartásukra.

A következő pillanatban kicsit sem meglepő módon, de feltehetően a hitelesség kedvéért sürgető
kopogtatás hallatszott  az ajtón,  és a kövér nő,  aki  szintén ragaszkodott  karakterének tökéletes
megformálásához, öblös hangját megemelve megszólalt.

- Jól van? Kivel beszélget? Van magával valaki?

Agya megint zsibbadni kezdett, a gyomra csomóvá gyűrődött, látása elködösült. Mi történik itt?
Mi ez az egész? Miért érzi magát ilyen furcsán? Ez nem normális, ez…

- Elég volt- vetette fel a fejét dacosan, kalapját a fejébe vágva, aztán megragadta az esernyőjét és
a táskáját,  és elindult  az ajtó felé-  Elég volt  ebből  az őrületből!  Maguk, kedveseim, több mint
túlkorosak az efféle ostobasághoz. Ha érdekli önöket a véleményem, akkor kezdjenek el a koruknak
megfelelően öltözködni, nem úgy, mint egy szédült huszonéves, keressenek maguknak egy partnert,
szüljenek, vagy fogadjanak örökbe pár gyereket,  hogy legyen mivel  elűzni az unalmukat,  aztán



tanulják  meg,  mi  a  különbség  könyvek  és  valóság  között,  és  nőjenek  fel  végre!  Mert  nekem,
köszönöm, de elegem volt ebből a bolondok házából.

- A szentségit!- csattant fel a nő, és hogy megállásra kényszerítse, megragadta a férfi csuklóját-
Nem mehet ki! Az a nő ott kint…

- Hagyjon nekem békét!- rántotta ki a kezét a nő szorításából- Ez az egész egy ostoba…

- Igen? Ostobaság?- fújt a nő dühös macskaként- Akkor ez mi?- kérdezte haragosan.

- Mi mi?- torpant meg Bay, máris szégyellve magát, hogy az ösztönös kíváncsiság ilyen könnyen
kiszolgáltatja mások játszadozásának.

- Ez- biccentett fejével a nő a nadrágja felé- Az agya talán fel sem fogja, mert az nem változhat
meg teljesen, és maga otthon fel sem venné a dolgot, de lassan négyszáz év emberlét után érthető,
ha nem tudja kivonni magát teljesen a hatása alól… De ha nem akarja idő előtt elveszíteni a belső
szerveit, akkor próbáljon meg észnél maradni!

- Minek a hatása alól…?- követte tekintetével a nő pillantását, ám amikor rájött, az miről beszélt,
zavartan összerántotta a zakóját, hogy elfedje vele a kövér nő hangja okozta, a nadrágján is átütő
felindulás árulkodó jeleit.

Hát ez volt az a feszülés az alhasában, ami annak a békaszerű asszonynak az érintését és a
hangját követően kínozta…, de hogyan? Ő nem az az ember volt, akit fogékonynak lehetett nevezni
az ilyesmire, éppen ezért legalább olyan értetlenül állt a jelenség előtt, mint amilyen elszántan az
meredezett a gatyájában.

Érezte, hogy kigyúlnak a fülei, bár a kisfiúk éretlen makacsságával továbbra is rezzenéstelen,
elutasítónak szánt tekintettel bámult vissza a nőre, de az már elfordult tőle, hogy komor arccal a bal
csuklóján viselt óra lapját tanulmányozza, aztán a másik kezén lévőt, és most először olyan szöget
zárt be a férfival, hogy végre az is láthatta, mi olyan érdekes a szerkezetekben. Még akkor is, ha
különös kinézetük ellenére még csak azt sem állíthatta, hogy ez ennek a napnak a két legfurcsább
momentuma.  A  baloldali  óra  számlapján  ugyanis  egy  hajszálvékony  mutató  pörgött  hihetetlen
gyorsasággal, míg a nyomában kullogó, jóval rövidebb és vaskosabb másik lusta komótossággal alig-
alig mozdult. A jobb oldalinak ezzel ellentétében csak egyetlen, nagyon hosszú mutatója volt, de az
nem a  megfelelő  irányba,  még  csak  nem is  azzal  ellenkezőleg  járt,  hanem össze-vissza,  első
ránézésre  értelmetlenül  kapkodta  karcsú  testét  a  teljes  óralapot  beborító  apró  ábrák  között,
miközben hol a tövénél, hol a közepénél, hol pedig valahol- és ez volt a legritkább- a csúcsánál
pislákolt fel egy mákszemnyi zöldes fényfolt.

- Nyissa ki!- hangzott odakintről a kövér nő hangja most már türelmetlenül, és Bay le merte volna
fogadni, hogy eddig hallgatózott, hátha rájön, mi folyik odabent- Mr. Bay, tudjuk, hogy ki ön, csak
beszélni szeretnénk magával! Ha van önnel valaki, ne figyeljen rá! Mr. Bay! Hallja? Semmi jó nem
származhat abból, ha hallgat arra, aki önnel van…

A kint állók valamelyike vadul megrángatta a kilincset.

-  Mr.  Bay!-  hallatszott  megint  kintről  a  kövér  nő  hangja-  Ne figyeljen  senkire,  csak  az  én
hangomra!

- Mi a kénköves ördög istennyila folyik itt?- csattant fel Bay dühösen.

- Csak arra koncentráljon, amit mondok, mert…



A  bal  oldali  óra  mutatói  minden  előzmény  nélkül  a  hátralévő  utat  önkényesen,  egyetlen
rándulással  átlépve  váratlanul  oda  ugrottak,  ahol  a  tizenkettes  számnak  kellet  volna  lennie,
miközben a jobb oldalin a három fényfoltból egyszerre kettő is felragyogott, míg a harmadik is
halvány pislákolásba kezdett, és a rózsaszín hajú nő most először, hogy találkoztak, elégedetten
elmosolyodott.

- Pontosan az történik- mondta vigyorogva- De még mennyire, hogy a kénköves ördög istennyila
történik- ezzel kinyúlt a férfi gallárja felé, és még mielőtt elérhette volna, Bay előtt elsötétült a világ.



3. Sydney
A földön feküdt és a gyomra most talán még jobban kavargott, mint a vagonban, amikor az a

kövér nő megérintette. Mit is mondott a másik, az a rózsaszín hajú? Ha nem akarja elveszíteni a
belső szerveit…? Tényleg ezt mondta? Te jó ég! Már akkor gyanakodnia kellett  volna.  Ez nem
normális! Senki, akinek egy csöpp esze van, nem mond ilyesmit.

Reszkető ujjaival  megpróbálta megtapogatni  a homlokát,  de a kezei  nem engedelmeskedtek.
Minden sejtjét hidegnek érezte, mintha kiszívták volna a testéből a meleget. A zsigerei legmélyén
ideges reszketés borzongatta meg.

„Valószínűleg  elájultam”,  gondolta  szorosan lezárt  szemhéjakkal,  „Kijöttem a  mosdóba,  és…
Lehet, hogy életemben először valami betegség… Igen, nem kizárható, ez lehet a magyarázat, és
akkor nem is az a nő volt rám ilyen hatással, csak én képzeltem az egészet. Hát persze! Ez így
teljesen logikus. Rosszul lettem, elveszítettem az eszméletemet, és mindaz, amit gondoltam, vagy
látni véltem, nem több egy kellemetlen álomnál, egy beteg ember rémlátomásainál. De az egész
akkor is annyira képtelen, annyira meseszerű… Igen, meseszerű… Miért is ne? Egészen jó ötlet, és
csak kicsit kellene rajta kozmetikázni… A kiadó megvenné, nekik úgyis a pénz a lényeg. Meg aztán
Persze, már korábban is gondoltam rá, és bár akkor még őrültségnek tűnt a dolog, de most… Mert
végtére is miért ne írhatnám bele magamat az egyik történetbe? Sokan megtették már előttem, és a
dolog többnyire működőképes, épp csak az kell hozzá, hogy… Nos, első lépésként leginkább egy
írószerszám…”

Gondolkodás  nélkül  kinyújtotta  a  kezét,  hogy  a  táskája  után  tapogatózzék  ceruzáért,  és
meglepetten fedezte fel, hogy valami nem stimmel, mert ujjbegyei nem a vonat mosdójának nyálkás
érintésű, bűzös linóleum padlóját tapodják tehetetlen, apró rángásokkal. Amit érzett, durvább volt
annál, göcsös és egészen meleg, az illata pedig édes, mint a régi, mélybe szorult por és a napsütötte,
öreg bútorfa illata. Aztán hirtelen belényilallt; már nem a vonaton van. Nem érezte a szerelvény
türelmetlen zakatolását, sem a jármű indulás előtti várakozására jellemző elektromos vibrálást a
gerincében, sem pedig az emberek, a fém és az olcsó üléshuzat bűzét. Egyáltalában véve nem érzett
semmit a zavaróan nyugtató faillaton és a mozdulatlan, kényszerűsége okán azonban határozottan
nyomasztó békén kívül.

„Hol vagyok?”, kattogott az agya, látszólag egyetlen olyan testrésze, ami nem ítéltetett merev
mozdulatlanságra, „És miért esik nehezemre a mozgás?” hasított belé a felismerés, hogy amit ő
alapvetően elszánt tapogatózásnak hitt, mindössze tétova, alig észlelhető kaparászások nevetséges
ismétlődése,  miközben karjában az  izmok eltompulva,  érzéketlenül  lógnak a  csontokon,  mintha
hatalmas súlyt cipelt volna órákon keresztül, ami miatt most egy remegő puding teljesítményével
egyenértékű tevékenységet tudott csak kikényszeríteni belőlük.

-  Biztos,  hogy  ő  az?-  kérdezte  ekkor  valahol  a  távolban  egy  halk  női  hang,  és  Bay,  már
amennyiben ez az ő helyzetében lehetséges volt, megmerevedett.

„Még mindig álmodnék?”, tűnődött akaratának ellenálló, szorosan lezárt szemei és ajkai mögött,
de a nő már beszélt is tovább, megítélése szerint valahol a háta- még inkább, mert, hogy hason
feküdt, a cipője talpa- mögött.

- Mert nekem nem úgy tűnik- folytatta hangjában töprengő lenézéssel- Ez az öltöny, meg a fényes
cipője, csak nézz rá! Ő volna az, akiről beszéltél? Nem ilyennek képzeltem. Azt hittem, hatalmas lesz,
egy igazi monstrum, aki puszta kézzel képes széttépni bármilyen ragadozót. De ez a fickó… Mintha a
viktoriánus korból ragadt volna itt. Kesztyű, meg kalap? Értem én, hogy ezzel próbál védekezni a
nappal szemben, de ki hord manapság ilyesmit? Még itt, a Terrán is. Ráadásul brit akcentussal



beszél,  és  ilyeneket  mond,  hogy  „eljárás”,  meg  „kedveseim”-  nyávogta  rosszul  megjátszott
előkelősködéssel-  Még  jó,  hogy  nem  kérte  ki  magának,  hogy  ott  vagyok,  és  megpróbálom
megmenteni a seggét, mert akkor biztosan orrba vágom, hogy esküszöm, elsírja magát, mint egy
kislány.

- Ühm- hümmögött egy feltehetően idősebb férfihoz tartozó, csendes tónus- Miért ilyen a szaga?

- Hát, a mosdóban sikerült elcsípnem.

-  Rárontottál,  amikor a dolgát végezte?-  az elfojtott  kiáltásban megfogalmazott  felháborodás
teljesen jogosnak tűnt- Enéeh!

- Dehogyis!- méltatlankodott a nő- Tök béna a pasas. Eltaknyolt. Persze lehet, hogy egy kicsit
nagyobb lendületet vettem, de… Mi van?

- Enéeh!- noha a rosszallás enyhült kissé, teljesen azért nem tűnt el a férfi szavaiból- Hányszor
mondtam már neked, hogy legyél kedvesebb? Senki nem szereti, ha csak úgy nyakon ragadják és
minden  magyarázat  nélkül  elrángatják.  Nem  gondolod,  hogy  öreg  vagy  már  az  efféle
hebehurgyasághoz?

- Tudnia kellett volna!- csattant fel a nő- Azt mondtad, ő az. A könyvei annyira egyértelműek.
Kicsit szánalmasak, de akkor is. Azt hittem, tudja. De nem tudott semmit. Semmit! Mi van, ha…?

- Nincs ha!- szakította félbe a szónoklatot a férfi, mielőtt a nő nagyon beleélhette volna magát- Ő
az, akit kerestünk.

- Akkor pedig…, végiggondoltam, és… Végezzünk vele, Sydney, amíg még embernek látszik. Én
mondom, ha Myrtill is vadászik rá, akkor mégsem jó ötlet, hogy…

„Végezzünk vele! Mármint velem?”, pörgött fel Bay szíve, a teste azonban továbbra sem mozdult,
mindössze az ujjai reszkettek merev csuklóin, egyre inkább azt a benyomást keltve, hogy nem ő
irányítja őket, sokkal inkább valamiféle külső befolyás próbálja meg uralma alá vonni a haszontalan
idegeket és inakat, ő pedig képtelen küzdeni ellene, „Miről beszél ez a nő? És ki ez a férfi? Ha csak a
szememet ki tudnám nyitni, hogy lássam őket!”

- Nem! Vissza kell vinned!- mondta a férfi ellentmondást nem tűrő hangon, ismét a beszélgetésre
vonva Bay figyelmét.

- Nem, nem értesz- makacskodott a nő- Nem emlékszik semmire. Mintha kimosták volna az agyát.
Miért nem emlékszik?

-  Az  egyetlen  esély,  hogy  megtudjuk,  amit  tudnunk  kell,  ha  hazaviszed.  Ha  közel  kerül  a
Forráshoz, az elméletem szerint van rá esély, hogy…

- Sydney! Te is tudod, miről szólt ez az egész!- fojtotta bele a szót a férfiba- Tudod, mit jelent ez?
Myrtill meg akarja szerezni, azért küldte rá Elissát. Ám ha Myrtill meg akarja szerezni, akkor egy
percig sem lehetünk biztosak abban, nekünk a hasznunkra válna-e. Sokkal inkább azt gyanítom,
előbb  hasítja  fel  a  gyomrunkat,  semmint,  hogy  segítsen  nekünk.  Az  emberek  egyszer  már
szövetségre léptek a dervisekkel, és mi még most is annak a levét isszuk, te éppolyan jól tudod, mint
én, mégis gondolkodás nélkül Naduranra szabadítanál egy ilyen szörnyeteget.

Bay gerince mentén gyenge borzongás szaladt végig, és a keze néhány centiméterrel előrébb
csúszott az eres, faillatú felületen.



„Ez az!, kiáltotta elméje mélyén egy hang, „Ez az! Gyerünk Bay, szedd össze magad, állj talpra, és
csinálj valamit, mielőtt ezek…”

- Nem tudhatjuk, hogy valóban így van-e - szögezte le ellentmondást nem tűrve a férfihang-,
ameddig pedig ebben nem lehetünk biztosak…

- Pontosan ez az, ami nem mellesleg totál kiakaszt. Hogy semmiben ne vagyunk biztosak. Amióta
a  nyomára  bukkantál,  egyre  azt  hajtogatod,  hogy  ő  az,  aki  képes  lehet  megtalálni  a  dervisek
hagyatékát, bla-bla-bla… De te is tudod, mi történt, amikor annak a szerkezetnek híre ment, és mi
most pontosan azért vagyunk itt, amit akkor Menaumschka’ah létrehozott. Én látom magam előtt,
minden percben látom, ahogy a világunkat elborítja a tűz és a vér, és…- nagy levegőt vett, a hangja
megremegett, de máris összeszedte magát és hadarva, mint aki nem csak a körülötte lévőket, de
önmagát is meg szándékozik győzni, azt mondta- A legjobb, ami történhetett, hogy az utolsó szálig
lemészárolták őket. A derviseknek soha nem lett volna szabad létezniük, és erre te azt állítod, hogy
muszáj visszavinnünk egyet oda. Ez nem normális, ennek nem szabadna így lennie! Mindenki úgy
tudja, hogy kipusztultak, és ennek így is kellene maradnia!- a gyűlölet olyan erős koncentrációban
vibrált a hangjában, hogy Baynek felfordult tőle a gyomra.

- Szedd össze magad!- emelte meg a hangját a férfi- Amiről beszélsz, az népirtás!

- A hibákat helyre kell hozni!- kiáltotta a nő.

- Elég!- csattant fel a férfi- A pusztítás soha nem lehet megoldás, ezt te is tudod, és mielőtt
megint ilyesmit vennél a szádra, gondolkodj egy kicsit! Nem ítélhetsz meg valakit a származása
alapján! Főként,  ha ahhoz a saját népednek is köze van. Ami történt,  megtörtént,  nem tudunk
változtatni rajta, ez az egy esélyünk maradt. Többször végigszámoltam, és ez az egyetlen racionális
lehetőség.

- Racionális? Mármint tébollyal válaszolni az tébolyra?- a szavak úgy sercegtek a nyelvén, mintha
méreg ömlene a szájából- Ha olyan magabiztos vagy, miért kell hallgatnom róla? Hogy Ritának vagy
Karlnak, meg az egész Határmezsgye Bizottságnak nem mondasz semmit, azt megértem. De hogy
Marcusnak sem?! Ő a legjobb barátod, aki nem mellesleg most éppen a Mirade-on teszi kockára az
életét, hogy elérje a kapcsolatot, és segítsen megtalálni a tekercset Araashennek, miközben te még
arra sem veszed a fáradságot,  hogy figyelmeztesd.  És én? Én Álmodó vagyok,  az én fajomnak
lételeme az állandó neurális kapcsolat, most mégis titkolóznom kell.

A férfi nem válaszolt.

- Megmondom én, Sydney, miért! Mert a szíved mélyén te is tudod, hogy semmi garancia nincs
arra, hogy a terved beválik, és a többiek, ha megtudnák, mit tervezel, megállítanának. Azt sem
értem, én miért hallgatok rád, és miért teszem meg gondolkodás nélkül, amit kérsz tőlem, miközben
minden egyes porcikám azt súgja, hogy amire készülünk, nem vezethet semmi jóra. Ha belegondolok
abba, hogy csak rendfenntartóként hány ponton szegem meg a törvénykönyvet…, arról már nem is
szólva,  hogy Álmodóként  mit  jelent  ez  az  egész  rám nézve.  Ugye tudod,  hogyha fény derül  a
szerepemre, akár árulóként a Határmezsgye Bizottság elé citálhatnak?!

- Akkor miért nem teszed, amit kell? Miért nem mondod el nekik?

Ezúttal a nőn volt a sor, hogy hallgatásba burkolózzon a válasz elől.

A pillanatnyi csend felrázta és arra késztette Bayt, hogy minden erejét megfeszítve megpróbálja
megmozdítani a nyakát. Látnia kell őket, látnia kell ezeket az őrülteket, mert most már biztos, hogy
róla beszélnek, mintha csak egy darab hús lenne. Látnia kell őket, aztán… Aztán… Fogalma sem volt,



mi történne azután.

- Ő…- mondta halkan a nő, olyan hangsúllyal, mintha egyszerre próbálná meg elkerülni a másik
haragját és jobb belátásra bírni őt-, ha igaz, amit állítasz, akkor ő ugyanaz a rossz, mint amelyik
miatt most ott vagyunk, ahol. Te is tudod, mi történt, amikor Menaumschka’ah…

- Nem, egyáltalán nem tudom- felelte higgadtan a férfi- Elfelejted, hogy veled ellentétben én soha
nem fogok évezredeket megélni, és nem rendelkezem azzal a képességgel, hogy emlékezzek a múlt
minden egyes percére.

- Mi sem emlékszünk mindenre…- felelte elbizonytalanodva a nő, majd, mintha csak gyengeségen
kapták volna, olyan durván kiáltott fel, hogy Bay még bénán is összerándult fektében- De nem ez a
lényeg! Hanem az, hogy olvastad a történelemkönyveket, és még ha érzelmileg nem is vagy képes
felmérni, ami történt, tudod, mit tettek. És ha ez a példány itt képes lehet arra, hogy elpusztítsa
mindazt, amit a dervisek létrehoztak, akkor arra is képes, hogy használja…

- Tudom, de akkor is a segítségét kell kérnünk!

- Miért?

- Ezerszer elmondtam már…

- Igen, vágom, ne rágd a számba még egyszer! De hogy lehetsz ennyire biztos magadban? Mindez
már többszáz éve történt! És még mi, Álmodók, sem látjuk tisztán azokat az eseményeket.

-  Nem látjátok,  mert  Menaumschka’ah  rájött,  hogyan  rejtse  el  előletek  önmagát,  ami  még
nehezebbé teszi,  hogy rájöjjünk,  mi történt akkor,  mi vezetett  oda,  ahol  most vagyunk. Ám ha
tépelődésre és akadékoskodásra vesztegetjük az időnket ahelyett,  hogy tennénk valamit,  Myrtill
megszerzi a dervisek hagyatékát és feléget mindent.

-  De honnan tudod? Mi  az,  ami  miatt  ilyen tántoríthatatlanul  hiszed,  hogy igazad van vele
kapcsolatban, és annak a lehetőségnek még csak a halvány árnyéka sem merül fel benned, hogy ha
visszavisszük, azzal Naduran napjainak leáldoztak.

-  Az  elmúlt  húsz  évemet  annak  a  kutatásával  töltöttem,  miként  találhatnék  megoldást  a
problémára.  Nem mondom, hogy ez a lehetőség jobb,  mint az,  amit  bárki  más felvethetne,  de
lehetőség, és bár kockázatos, nem mehetünk el mellette csak azért, mert nem akarunk magunkra
vállalni egy kis nehézséget.

-  Egy kis nehézséget?!-  háborgott a nő- A szorulás az egy kis nehézség, az egészségtelenül
elhízott test lépcsőn való felvonszolása, az egy kis nehézség, a Csomolungma az egy kis nehézség, de
egy dervis! Az nem kis nehézség, az maga a természeti katasztrófa! Ráadásul hiába mondod el még
százszor ugyanazt, ha kézzelfogható bizonyítékot nem vagy képes felmutatni. És ha Myrtill hozzájut
a tekercsekhez…

- Amíg te teszed a dolgod, Myrtill, akármennyihez is jut hozzá, soha nem szerezheti meg az összes
tekercset, azok nélkül pedig aligha tehet bármit is.

- Szerintem akkor sem kellene egy dervisre bíznunk magunkat- kötötte az ebet a karóhoz a nő.

„Dervis? Az a rózsaszín hajú a vécében azt kérdezte, tudom-e, kik azok a dervisek. De…, de én
nem vagyok dervis. Akkor nem is rólam beszélnek? Ha pedig nem rólam beszélnek, akkor talán mást
is elraboltak, és akkor afölött készülnek ítéletet hozni. Valaki fölött, aki, ha igaz, amit a nő mond,



valami tömeggyilkosféle,  valaki,  aki  már csak attól,  hogy megemlítik,  képes félelmet ébreszteni
bennük. Az pedig én semmiképpen nem lehetek.”

-  Te okos vagy, Enéeh, de tudom, egyszerűen csak tudom, hogy egyedül kevés vagy hozzá,
egyedül nem mész semmire, szükséged van rá!

- Hát, kösz a bizalmat! Amúgy meg fel nem foghatom, miért éppen nekem kell ezt csinálnom?!
Vannak más Álmodók is, akik a lentiek között élnek- dünnyögte sértetten.

- Nem!- a szó olyan keményen csapott ki a férfi száján, hogy a nő azonnal elnémult- Te vagy az
egyetlen, akire szüksége van.

- Miért én?- kérdezte dacosan- Mert nincs még egy olyan eszement idióta, aki semmibe venné a
törvénykönyveket és hajlandó úgy ugrálni, ahogy te fütyülsz?

- Nem.

- Akkor miért?

-  Mert  én  tudom,  hogy  olyan  képességek  birtokában  vagy,  amelyek  révén  képes  lehetsz
meggyőzni őt. És mert te vagy az egyetlen, akiben maradéktalanul megbízom…

- Igen, meggyőzni,  vagy megölni-  felelte mogorván a nő, látszólag ügyet sem vetve az öreg
szavaira.

Bay gyomra pingpong labdányivá zsugorodott. Mi van, ha mégis róla beszélnek? A nő biztosan
nem viccel, és akárhogyan is, de olyannak tűnik, aki képes gondolkodás nélkül elmetszeni egy torkot.

- Ha nem marad más lehetőséged- felelte beletörődőn az idős férfi, amitől Bay- akármennyire
igyekezett abba az eshetőségbe kapaszkodni, hogy a disputa talán mégsem érinti őt- valamennyi
idegszála maroknyi csomókba rendeződött.

Ezt azonban már nem maradt ideje tudatosítani magában, mert a fájdalom, ami a következő
pillanatban átjárta a testét, mindent kitörölt a fejéből. A kudarcba fulladt megbeszélést a kiadóval, a
vonatülés szutykos kárpitját, a posztókalapos nőt, a rózsaszín hajút, a Sydney nevű férfit és mindazt
a képtelenséget, amelynek- ki tudja, mióta hevert már ebben a haszontalan állapotban- kényszerű és
néma publikuma volt.  Igazság szerint,  ha  úgy akarja,  sem lett  volna  képes  gondolkodni,  mert
egyetlen szemvillanás alatt a túlélés vált az egyetlen vággyá a fejében, még akkor is, ha alig néhány
másodperc alatt tudatosult benne, hogy ebben a küzdelemben nagy valószínűség szerint vesztésre
született.

Luger Bayt azonban nem olyan fából faragták, hogy ha másért nem, hát azért feladjon valamit,
mert az esélytelennek látszik, ezért megpróbált levegőt venni,  nem törődve azzal,  hogy a szája
nyithatatlanul lezáródott összeszűkült torka fölött. Úgy volt vele, lesz, ami lesz, ha ez nem jön össze,
legalább meg akart mozdulni, csak egy apró gesztust tenni, jelezni, hogy fuldoklik, akár azon az
áron,  hogy az elkerülhetetlen végzettel  fizet  érte,  de akkor is  szólni  akart,  kiáltani,  vagy csak
nyöszörögni, a teste azonban megmakacsolta magát. Izmai nem engedelmeskedtek, agya kezdett
kiürülni,  hangszálai  lusta  tétlenségben  lógtak  a  gégefőjén,  és  még  ha  képes  lélegzetet  venni,
meglehet, azok akkor sem hagyták volna megrezegtetni magukat.

„Ennyi, nincs tovább”, szaladt át rajta, „De egyszer ennek a napnak is el kellett jönnie, senki nem
élhet örökké, még én sem”, és a rettegés, a halálfélelem pokla, amit emlékei szerint addig a percig
soha,  egyetlen egyszer sem tapasztalt  meg annak valós mélységeiben,  most  elementáris  erővel



öntötte el lényének minden egyes molekuláját.

- Mégis, az elsődleges cél, hogy meggyőzzük őt- folytatta eközben békésen a férfi,  mintha a
közelében  éppenséggel  senki  nem  készülne  szörnyű  kínok  között  kimúlni-  Igen,  az  Álmodók
elkövettek nem egy hibát már, mióta a világ létezik, és volt egy, ami mindennél hatalmasabb, de
most alkalom nyílik rá, hogy helyrehozzuk.

-  Ennek semmi értelme- morogta a nő durcás kamasz módjára-  Ezt a hibát nem lehet nem
megtörténtté tenni…

Bay fel nem foghatta, hogy lehetnek annyira érdektelenek az irányában, hogy miközben láthatóan
és a megkérdezése nélkül a sorsáról osztozkodnak, mit sem törődve vele hagyják megfulladni.

Aztán,  mint  egy sötétben gyulladó mérgező fáklya maroknyi  fénye,  úgy vágott  az  arcába a
gondolat. Mi van, ha éppen ez a cél? Lehet, hogy mégis róla beszélnek? Lehet, hogy azt hiszik, ő az a
vérszomjas valaki, az a dervis, vagy micsoda, és talán nem is számít nekik igazán, mi történik vele?
Használni akarják, igen, de ha a természet a pusztulása mellett dönt, akkor hadd pusztuljon. Pedig
tévednek. Mert ő nem az, ő nem dervis! Meg kell mondania nekik, és akkor elengedik, biztosan
elengedik. Meg kell mondania nekik, hogy ő…, ő csak…

- … mert persze, a leghatalmasabb hiba szembemenni a természettel- mondta a nő mély, szomorú
hangon-, de amire készülsz, nem pont ugyanaz?

-  Nem erre  gondoltam-  a  férfi  szavai,  mintha  csak  egy  keményfejű  kisgyerekkel  beszélne,
elnézően mosolyogtak- A természetet nem féltem. Az alkalmazkodik és mindig benyújtja a számlát,
ezért nem pusztíthatod el. Ha kell, megöl téged, hogy túléljen, nem tudsz hát ellene menni, akármit
is teszel, mert hatalmasabb nálad. Hatalmasabb a legöregebb Álmodónál is, és ezt te éppen olyan jól
tudod, mint én.

- Akkor miről beszélsz?- kérdezte a nő értetlenkedve.

„Mi folyik itt? Mi ez az egész?”, zakatolt Bay agya kétségbeesetten, választ azonban nem kapott a
kérdéseire, helyette a görcs újabb hulláma magzatpózba rántotta a testét, a nyaka hátrafeszült,
szemei felpattantak és a fájdalomtól vakon belemeredtek a semmibe. A végtagjai, tisztában volt vele,
bénák, ez ellen nem tehetett semmit, de az agya pörgött, dörömbölt, kattogott, és ő, hogy bármi
áron, de megőrizze az ép eszét,  abba kapaszkodott,  amit hallott.  Arra gondolt,  ha képes lenne
átlátni, miről beszélnek, akkor tudná, hogy nem őrült meg. Ha meg tudna szólalni, ha csak egyetlen
erőtlen hangfoszlányt ki tudna csikarni magából, akkor…

- Arról beszélek, hogy néha a legnagyobb hiba, amit egy élőlény, bármilyen gondolkodó élőlény
elkövethet, ha nem figyel arra, amit mondani akarnak neki- mondta a férfi halkan- Ha nem hallgatja
meg, aki azt kéri tőle, és nem bocsát meg, amikor az megbocsátásra vár.

- Miről beszélsz?- ismételte meg a nő bizonytalanul az előző kérdést.

- Mindegy- zárta le a vitát a férfi- Rosszul fogalmaztam, nézd el nekem!

A nő motyogott valamit, ami nagyjából annyit takart, „Emberek”, aztán a férfi ismét megszólalt.

- De akárhogyan is, haza kell vinned őt, emlékeznie kell arra, ki ő valójában, és talán, ha elég
közel kerül a Forráshoz, akkor…

- Vagy segít, vagy végzek vele, mielőtt azzá lenne, ami. Ami mindenképpen elkerülhetetlen. De



tényleg biztos vagy benne? Abban, hogy nincs más megoldás? Én nem értem, miért ragaszkodsz
hozzá, és ha csak egyetlen hajszálnyi esély volna rá, hogy ezt elkerüljük…

- Nincs rá esély- válaszolta a férfi csendesen- Tudod, miért hajszolja őt Myrtill?

- Gondolom azért, amiért mi is- volt valami flegma a válaszában, mint aki azt hiszi, mindent
jobban tud másoknál, ezért nehezére esik leereszkedni az értetlen tömegekhez-, Menaumschka’ah
gépezete miatt.


