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1.
 

„…Ott álltam a Csodálatos Életnek nevezett  szakadék szélén.  Ha ugranék,  nekem könnyebb
lenne,  azonban  cserbenhagynám  azt  a  pár  szerencsétlent,  akik  fejbe  lőnék  magukat  értem.
Visszalépni már nem tudok, mindent felégettem magam körül. Hogy mit tehetek? Táncolok azon a
néhány kiálló tömbön, ami megadatott. Táncolok a semmin addig, amíg nem rohad el a lábam, és
akkor már nyugodtan zuhanok bele az örökkévalóságba, mert tudom, hogy mindent megtettem.
Hogyan jutottam idáig? Nem tudom. Csak reménykedem benne, hogy az a szennyes víz, ami idáig
sodort, mint egy fadarabot, okkal sodort engem ide.”

 

–  Szép  volt  Neil  –  mondta  nagyot  ásítva  Henry.  Beletúrt  a  kócos  hajába,  ami  kicsit  már
összetapadt. – De azért van még mit csiszolni. És elég hosszúra sikerült, mégis hány oldalas?

– Tizenhét tanár úr – mondta a fiú kihúzva magát. Neil kockás inget, rajta barna mellényt viselt.
Inkább tűnt ő a tanárnak, mint a kicsit lezserebb Henry Hollow.

– Jesszusom! – sóhajtotta. – Így lehet, hogy nem jut idő a többiekre. Ülj le! Ki a következő? –
Egyetlen, talpig fekete ember jelentkezett. Henry Hollow a tenyerébe temette az arcát, mintha el
akart volna bújni a világ elől.

– Gyere Peter. – A csoportban kisebb hangzavar támadt, a többiek beszélgetni kezdtek, ahogy
Peter eltotyogott mellettük. – Csönd legyen! Hallgassuk Petert is ugyanolyan áhítattal, mint Neilt. –
Szép lassan elhalkult a zaj. Néhány szempár a vasalt hajú fiúra szegeződött, néhány az asztal alatt
megbújó mobiltelefon kijelzőjére. Henry megköszörülte a torkát.

– Srácok… tudom, hogy az életetek alfája és omegája, hogy twitteljétek, mennyire unatkoztok, és
lájkoljátok a tizenhárom éves csajok bikinis képeit, de ráértek a szünetben.– Abbahagyták. Henry
elégedetten bólintott, majd Peterre mutatott.

– Tessék Peter, csapj bele. Bátran!

Peter megpiszkálta a piercinget a szemöldökében, és olvasni kezdett.

–„Ez még nem a halál – mondta a lány.” – Itt megállt egy pillanatra, föltekintett a lapokból és
félrefésülte a haját  szeméből.  Mintha azt  várta volna,  hogy a halál  szó hallatára valami csoda
történik. Nem történt semmi, egyetlen csoporttársa sem kapott szívrohamot. – „Hallgasd az álmod
szürke színeinek torz hangjait, és tekints oda, ahonnét az angyalok zokognak. Nincs már ott más,
csak puszta, kiégett föld. Hiába vágysz te is arra, hogy a tested végre kukacok rágják, nem fog
bekövetkezni soha. Örökké fogsz élni.”

– Ennyi?

– Igen – mondta, álmatag tekintetét lassan Henryre emelve.



– A te témád „A virág, ami örökké nyílik” volt, azt hiszem. Vagy rosszul emlékszem?

– Ott voltak benne. Ők is kiégtek a földdel együtt. Semmivé lettek.

– Máskor írj kevésbé szuicid művet fiam, és a témáról szóljon! Ülj le, kérlek. Rendben, ki a
következő?

Az órájára nézett és felsóhajtott. Vége van.

– Sajnos ennyi volt mára a szórakozás. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! – Táskák csapódtak, a
székek nyikorogtak a parkettán, és nevetgéléssel vegyes beszélgetésfoszlányok töltötték be a termet.
Henry mosolygott. A hétvége csodás muzsikája.

– Ne felejtsétek el, aki tini vámpírokról olvas, egy jeggyel rosszabbat kap évvégén!

Összeszedte az asztalán heverő dossziékat, amíg a többiek kivonultak. A kocsi kulcsát a kezében
forgatva kilépett az ajtón és fütyörészni kezdett. Még akkor is fütyült, amikor beült a terepjárójába
és hazafelé hajtott.

A levelek már sárgulni kezdtek az út menti fákon, a nap azonban még halvány fényével megszórta
a kocsi szélvédőjét. Az Elvis baba, ami Henry kocsijának szélvédőjén lógott, nem bólogatott, hiába
dúdolta gazdája a Sweet Home Alabama című nótát. Szomorúan bámult utána, amikor kiszállt a
kocsiból és besétált a házba.

Mintha sejtette volna, mi fog következni.

 

2.
 

–  Szia  Édes!  Te,  van  itthon  valami  pia?  –  kérdezte  Henry  Marytől,  aki  a  konyhapultnak
támaszkodva dudorászott.  Még a lógó kötény alól is látszott,  ahogy a koptatott farmer rátapad
formás fenekére.

– Nézd meg a hűtőben!

–  Tudod,  hogy  nem szeretek  a  hűtőben  turkálni  a  sok  romlott  kaja  között.  Olyan,  mintha
nőgyógyász lennék, és a Saint Clement nyugdíjasklub tagjaiban kéne matatnom. – Felesége, Mary,
szó nélkül odasuhant, kinyitotta, villámgyorsan kivett egy sört és a kezébe dobta.

– Dedós! – Henry elégedetten kinyitotta és belekortyolt, majd halkan Mary mögé somfordált.

– És most lakmározok a húsodból! – finoman harapdálni kezdte a nyakát.

– Hagyj már, te fogyi! – kuncogta. Ahogy az őszi nap megvilágította rikítóan szőke haját, Henryt
egy ismeretlen, belső béke járta át.

– Milyen napod volt?

– Csak a szokásos. Neked?

– Dettó – mondta Mary, majd tovább szelte a hagymát. Csönd lett, csak a kés csattogását lehetett



hallani, ahogy szaporán jár a vágódeszkán. Henry kortyolgatta a sört. Érezte, hogy valamit mondania
kellene, de semmi sem jutott az eszébe.

– Tommy mindjárt megjön. Átment Joék-hoz.

– Elmenjek érte kocsival, vagy hozzák?

– Elhozzák. Plusz amúgy is ittál.

A férfi odalépett hozzá és csókot nyomott a szájára. Hideg volt.

– Szeretlek.

– Én is szeretlek Henry – mondta rezignáltan.

Megszokás.

Rutin.

Érzelem nélküli, kipréselt betűk

Ha egy terapeuta megkérte volna őket, hogy tömören meséljenek magukról, mint egy családról,
mindketten ezt mondták volna.

Szerették egymást, éppen annyira, hogy ne hulljanak szét. Ezt azonban senki sem láthatta, csak
ők érezték. Valahol mélyen, legbelül.

Mary hiába kereste Henry fáradt, barna szemeit, vicces, kócos fürtjeit és enyhén beeső, kisfiús
arcát. Henry már a tévét nézte.

Kompenzálni a kopogó szavakat? Egy fenét.

– Már megint azt az ismétlést adják, amiben leszbik verekednek a Jerry Springerben – mormolta
maga elé. – Az a nő biztos, hogy favágó, akkora bicepsze van, mint a fejem… – Tényleg ennyi lenne
csak? Favágó leszbikusok, és Jerry Springer ismétlés?

Henry  szemhéjai  lassan leragadtak.  Leszívta  az  erejét  a  hét,  a  tananyag,  a  végeláthatatlan
háborúk a kollégákkal. Minden.

A sötétség, mint egy árny mögé lopódzott, és betakarta meleg takarójával.

 

Érezte,  hogy  magával  kell  vinnie  az  esernyőjét.  Az  ég  beborult,  és  bármelyik  pillanatban
eleredhetett. Meztelen lába nagyokat kopogott a vérszínű aszfalton. Nem tudta, hová indul. Azt sem,
miért meztelen. Nem érdekelte. Csak az, hogy meg ne ázzon.

Hirtelen valami koppant a fején. Aztán még egy tompa koppanás. Felnyitotta esernyőjét és maga fölé
emelte. Látta, ahogy a járdát, és az egész vörös utcácskát apró, fehér, ovális alakú valamik kezdik
ellepni. Lehajolt egyért, és kezébe vette a pici, könnyű pirulát. „Zoloft” mutatta a felirat. Kívánta.
Körbenézett. Egyedül állt a Zoloft zivatar kellős közepén. Csak egy mozdulat és a szájában lesz.
Egyetlen apró mozdulat, és jön a kesernyés íz, a megnyugvás.

A sziget.



– Csiklandozd a torkomat, ahogy lefelé csúszol – motyogta maga elé üveges szemekkel.

 

Valaki kirántotta a ködből. Egy erős lökés a bal vállán. Odakint már sötétedett.

– Megint rosszat álmodtál? – kérdezte Mary.

–  Valami  olyasmi  –  törölgette  meg kissé  csipás  szemét.  Nagyokat  nyelt,  hogy száraz  száját
némileg benedvesítse, és ki tudja magából préselni a szavakat. – Mi a baj? – nézett körbe barna
szemével. Még szúrta a fény.

– Tommy még nem jött meg – mondta Mary, vékony ujjait tördelve. – Joék pedig nem veszik fel a
telefont. Egy picit aggódok. – A férfi megrázta a fejét. A sör keserű ízét még mindig ott érezte a
szájában. Előkapott egy rágót a zsebéből, és gyors ütemben rágni kezdte.

– Elmegyek érte – mondta, miközben kabátját leakasztotta a fogasról.

Az indulat a semmiből tört elő, hevesen vert a szíve. A mellkasán érezte a kemény lüktetést.

Feltépte az ajtót.

Joék rendes emberek. Tommynak nem lehet baja.

Beugrott az autóba. Ajtaját olyan erővel vágta be maga után, hogy még a kasztni is beleremegett.

– Indulj már! – kiabálta, pedig alig fordította el a kulcsot. Nehezen talált bele a lyukba, keze ide-
oda ugrált a félelemtől.

A kocsi megindult. Úton volt Joék-hoz.

 

Már háromszor próbálta elérni mobilon, de még mindig nem vette föl. Úgy rámarkolt a kormányra,
hogy az ujjai belefehéredtek.

A reflektor fénye utat tört magának a sötétségben. Táncolt a huppanókon. Még jobban beletaposott a
gázba.

Kilencven mérföld per óra.

Izzadtságcseppek szaladtak végig a homlokán. Eszébe jutott, amit múltkor olvasott a neten. Egy
Dél-Floridai falucska, Miracle Village. A falu több mint felét szexuális bűnelkövetők lakták. Csak
nekik hozták létre a béke szigetét. Ahogy a kép erősödött, keze remegett a kormányon.

Nem sokan voltak az utakon, a homogén aszfalt csillogott a hold fényében.

Kilencvenkettő mérföld per óra.

Egy hűtőládát látott  maga előtt,  amiben a kisfia,  Tommy feküdt jégbe fagyva.  Arca és ajka
szederjes volt, a szeme pedig meredten bámult a semmibe.

Kilencvenöt mérföld per óra.



Az autó egyre inkább kezelhetetlenné vált. Állkapcsa irgalmatlan sebességgel mozgott, ahogy a
rágógumit rágta. Észre sem vette, hogy elharapja a szája szélét. A vércsík lassan folyt végig az ajkán.

– Mindjárt ott vagyok, Tommy. – Ettől kicsit megnyugodott, és feljebb engedte a gázpedált.

Joék-at  nem  régóta  ismerték,  a  gyerekek  együtt  jártak  oviba.  Tommy  néha  játszott  Joék
gyerekével Charlieval, így a szülők is néha elbeszélgettek. Nem először engedték el hozzájuk a
fiukat, de most először fordult elő, hogy Joék nem jelentkeztek.

A környék nem számított elitnek itt, Drenalinban. Lepukkant házak vették körbe Joék viszonylag
konszolidált, halvány sárgára mázolt otthonát. A holdfény a szépen rendezett udvarra és a szanaszét
hagyott játékokra esett. Egy kis, kék bicikli a kerítésnek támasztva állt.

Henry hangosan lefékezett, a kerekek idegesen visítottak az aszfalton. A férfi becsapta maga
mögött a kocsiajtót.

Becsöngetett. Gyorsan, egymás után nyomogatta a gombot.

– Gyertek már az anyátokat! – Csapkodni kezdte az ajtót, de nem nyílt ki. Belesett az ablakon.
Látta, hogy fény szűrődik ki rajta, de a függönyök mindent eltakartak.

– Joe! Itthon vagytok?! Joe! – Mozogni kezdett a kilincs. Egy fekete, mosolygó arcú, kövérkés,
kissé borostás arc jelent meg a küszöbön.

– Szevasz Henry! Kit keresel? – kérdezte széles vigyorral. A vigyor addig tartott, amíg Henry
ökölbe szorított keze le nem törölte egy laza mozdulattal. Joe hátrazuhant, magával rántva az asztalt,
és a művirággal teli vázát. A váza darabjaira hullott, a virágok pedig Joe hasára hullottak, mintha
megtért volna a teremtőjéhez.

– Bazd meg Henry! Ez meg mire volt jó? – kiáltotta, kezeit pedig az orra elé tartotta, hogy felfogja
a vérzést. – Vérzik az orrom, te állat! Mi bajod van?

– Hol a fiam?!

– Apa! – futott ki Tommy a nappaliból. – Mit csináltál Joe bácsival? – nézett a kövérkés emberre
apró, szürkés szemeivel.

Az apukája mindig is arra tanította, hogy nem szabad verekedni. Össze volt zavarodva.

Joe felesége kifutott a hangos csörömpölésre.

– Jézusom Henry, mi a faszt művelsz? – temperamentumos kiáltása az egész házat betöltötte.

– Én csak Tommyért jöttem. Nem vettétek föl a telefont, és azt hittem, valami baj van. Miért nem
vettétek föl azt a rohadt telefont? Ez az egész a ti hibátok!

Henry ködös tekintetében az emberek halvány foltnak tűntek. Mintha alig pislákoló mécsesek
lettek  volna  a  sűrű éjszakában.  Valaki  lökdösni  kezdte  őt  a  nagy fehér  fény  felé.  Megfogta  a
legfényesebbnek tűnő mécsest és kihátrált. Egy hangos csattanás hozta őt vissza a földi síkra.

– Anyám, mit tettem? – kérdezte magától. Kérdése inkább költői volt, de a fia nevetni kezdett
mellette.

– Megverted Joe bácsit! Paff-paff, dirr! Nagyon jó voltál apa! Mint abban a mesében a panda!



Az ajtó kinyílott, és Joe felesége, Jenna nézett ki a kis résen.

– Hívtam a mentőket, nem akar elállni a vérzés.

– Ne vigyem be inkább én?

– Hozzá ne merj nyúlni a férjemhez – bökött felé fekete ujjával. – Mégis mit hittél?!

– Azt hittem valamit csináltatok vele, vagy baj történt. Nem jelentkeztetek és…

– Azért  mert  fekete vagyok,  már feláldozom a gyerekedet? Teljesen meghibbantál?!  Húzz a
francba, és ha még egyszer meglátom itt a fehér seggedet, én a gerincedet töröm el, Henry Hollow!

– Ne haragudj Joe! – kiáltotta be, de a nő már becsapta az ajtót. Nagyot sóhajtott.

– Gyere Tommy, menjünk. – Beszálltak a kocsiba. Henry szomorúan nézett a házra, és az árnyakat
figyelte. Beindította az autót, és hazafelé vették az irányt. Néhány perc múlva Tommy feje már kissé
lebillent a gyerekülésben.

A sziréna hangja beleordított az éj csendjébe. Kisvártatva egy mentőautó húzott el mellettük.
Henry szégyenlősen lesütötte a szemét.

A mentőkocsi Joék irányába tartott.

 

3.
 

Henry álmatagon a papírok fölé hajolt, de a fehér lapok mögé bújva is csak az Ő szürke arcát látta,
ahogy holtan feküdt a kövön. Nyaka körül kötél volt, nyelvét pedig éppen rá öltötte. Mosolygott.
Alattomosan, mint tudós az analfabétára.

Zoloftért nyúlt az asztalon, de csak egy üres üvegpoharat fogott a keze. Rángatózott, pedig már
vagy fél éve leszokott a nyugtatóról.

Szája széle cserepes volt, és élvezettel rágta le róla a száraz bőrdarabkákat.

A dolgozatok felét sem javította ki, pedig megígérte az osztálynak, hogy hosszas halogatás után
odaadja nekik a beadandókat.

Mary benyitott. Tág szemekkel nézte, ahogy férje, karját a semmi felé tárva tátog, mint egy
partra vetett hal.

– Nemsokára kivehetsz egy kis szabit, és akkor vége lesz a hajtásnak. Alig több mint egy hónap és
hálaadás, utána pedig együtt leszünk.

– Jó lenne – meredt maga elé Henry. – Még mindig nem tudom elhinni, hogy megütöttem Joe-t!

– Csak hirtelen felindulásból elkövetett emberütés volt – mosolygott Mary. – Ez az én pszichiátriai
szakvéleményem. Nem kell ennek különösebben nagy feneket keríteni. Tudom, hogy feszült vagy,
Henry. Látszik rajtad, látszik minden mozdulatodon, de már tudod kezelni a dühödet. Leszoktál a
gyógyszerről,  ezt  ne felejtsd el.  Kell  egy kis idő,  amíg teljesen kiürül.  Esetleg egy kis hancúr,



levezetésképpen? – Mary a nadrágja felé nyúlt, de a férfi csak egy puszit nyomott a kézfejére, és
eltolta magától.

– Még ki kell javítanom a beadandókat. Egy kicsit magamra tudsz hagyni?

– Amit csak akarsz – puszilta meg a tarkóját. – Az ágyban várlak. Ha mégis kedved lenne… tudod.

– Oké.

Mary halkan becsukta maga mögött az ajtót, Henry pedig újra a papírlapok bűvöletébe került.

Préselt fa, tinta, és hamis gondolatok, aminek fele a Wikipediáról van. Éljen az oktatási rendszer.

Arra gondolt, hogy talán mégsem ezt a hivatást kellett volna választania.

 

Mary hiába nézte az ajtót, azt mozdulatlan volt. Csakúgy, mint Henry farka évek óta. Nagyot
sóhajtott és a maga mellett lévő üres helyre nézett.

Dühösen félredobta a Danielle Steel könyvet, amit épp olvasott.

Saját  nyomorúságos  helyzetére  gondolt,  az  elkövetkező  napra.  Egy  újabb  napra,  amikor
depressziósokat, skizofréneket, vagy borderline személyiségzavarban szenvedőket kell istápolnia.

Várt, de az ajtó nem mozdult.

A paplan nagyon jó meleg volt. Belebújt, mintha anyja méhe lenne. Mintha nem történt volna
azóta semmi. Próbált mindent teljesen kizárni, próbált aludni…

Aludni…

Holnap egy újabb nap…

Egy új nap.

 

4.
 

– Itt van srácok, a dolgozat. – Az osztály hirtelen elnémult. Mindenki kíváncsian nézett Henryre,
és a kezében fityegő lapokra. Egyedül a szeplős Richiet nem érdekelte a hátsó padban, ő csak egy
péniszt  ábrázoló  lapot  adott  be.  Tudta,  hogy  az  irodalom nem értékeli  az  ilyen  magas  szintű
művészetet, mint az övé.

– Mindenkiét kijavítottam. Ez meghatározhatja a félévi jegyeiteket, ugyanis duplán számít.

Végigment a padsorok között, és szétosztotta.

– Mindenki nézze át. Voltak páran, akik kifejezetten jól teljesítettek. Gratulálok nekik.

Visszaült a székébe, hátradőlt és megköszörülte a torkát. Száraznak érezte, ledöntött volna egy



üveg Jacket.

– Most pedig nézzük, Joseph Heller: A 22-es csapdája című művét. Ki az, aki esetleg olvasta? –
Egyetlen  árva  kéz  sem  emelkedett  a  levegőbe.  –  Ebből  látszik,  mennyire  sikerült  veletek
megszerettetnem az irodalmat – mondta mosolyogva. – Nos, a címben szereplő szám egyfajta ciklikus
metafora, az önmagába visszafolyó eseményekre. Ki az, aki tudna példát mondani?

Henry körbenézett. Senki sem jelentkezett, de úgy gondolta kivár.

Sally  szégyenlősen  a  magasba  emelte  a  kezét.  Vastagkeretes  szemüvege  lejjebb  csúszott,
majdnem egészen az orra hegyén lévő piercingig.

Richie hátulról meglőtte egy papírgalacsinnal, ami észrevétlenül a hajában landolt.

– Szerintem… Ha most tegyük fel, egy lány szeret egy fiút, és a fiú is szereti őt. Ezek aztán így…
őő… tehát mutatnak egymásra. A lány is szereti a fiút, meg a fiú is a lányt. – Halk röhögés hallatszott
a háttérben.

– Akkor röhöghetnétek, ha ti mondtatok volna valamit, ami közelebb vitt volna a megoldáshoz.
Sally legalább megpróbálta. Kicsit másra gondoltam, de azért köszönjük! Más valaki? – Peter a
padon aludt, füle be volt dugva az iPod fülhallgatójával. Nem hallott semmit.

– Tegyük fel, hogy van egy férfi, aki csoportterápia függő. Mint a Harcosok klubjában, biztos
láttátok a filmet. A könyvet úgysem olvasta senki… Egyébként Chuck Palahniuk az elkövető író, már
ha bárkit is érdekelne. – Gyorsan felfirkálta nevét a táblára. – Szóval van egy terápiafüggőnk. De mi
lenne, ha létrehoznának egy csoportot a terápiafüggők részére?

– Nem mehetne el rá… – morogta egy mutáló hang a középső szektorból.

– Így van Zack! És miért nem?

– Mert tisztának kell maradniuk. Ha pedig tisztán akar maradni egy terápiafüggő, akkor nem
mehetne el a terápiára, mert ha elmegy, akkor igazolja, hogy megszegte a szabályt.

– Remek! Pontosan! Önmagába visszaforduló cselekmények, értitek már? – Mindenki bólogatott,
még ha kevesen is fogták föl. Megfogta a szivacsot, és az egyik nagyon vihogó lány fejéhez vágta.
Ahogy szépen sminkelt arcának pattant, tele lett krétaporral.

– Mit csinál?! A sminkem, jesszusom! Baszki!

– A szivacs körbejár Melissa… Mondj te is egy példát!

– Mit tudom én… Jaj, istenem… nem tudom… Most hogy nézhetek már ki?

– Mintha Charlie Sheen bulijáról jöttél volna. Mondd csak, mivel foglalkozik az apukád?

– Nyomozó. Elváltak anyutól, most Mollban dolgozik.

– Akkor gondolj rá, gyerünk! Koncentrálj!

– Hát, ha apa lelőne egy gyilkost, azzal ő is gyilkos lenne. Ezután nem lenne joga más gyilkost
gyilkosnak nevezni. Ez így okés?

– Kissé sarkított, de rendben van. Melissa Sober, dobd tovább a szivacsot!



A szivacs porzott. Káosz és nevetés szegélyezte a röppályáját. Körbe-körbe járt.

Addig, amíg a kör be nem zárult.

 

– Akkor találkozunk holnap. És ne feledjétek befejezni a részletet.

Henry Hollow felkapta a dossziékat és kiment az irodájába.

A feje lüktetett. Zúgást hallott.

Leült a kopottas foteljébe, és körbenézett, mintha látnák, mit akar. Elővett egy „Szeretlek apa!”
feliratú kávéscsészét. Jó adag gint öntött bele, és nagyokat kortyolva kiitta. A zsebébe túrt és elővett
egy aszpirint. Bekapta és elropogtatta.

Még egy pohár gint öntött, csak hogy elvegye az aszpirin ízét.

Az ablakához verődő esőcseppeket, és a hervadó virágokat nézegette az ablakpárkányon. Közben
Poe: A holló című versének egyik részletét mantrázta. Hirtelen kopogtak.

„S szólt a Holló: Soha már!”

Összerezzent és gyorsan bekapott egy rágót. Mindig volt nála.

– Szabad! – mondta a torkát megköszörülve. Peter jött be az ajtón. Koptatott fekete farmernadrág
volt  rajta,  fekete  tornacipő,  és  fekete  Avenged  Sevefold-os  póló.  Megpiszkálta  a  piercinget  a
szemöldökénél.

– Helló Henry – mondta a fiú.

– Szervusz Peter – köszönt Henry nagyokat pislogva. – Mi szél hozott erre?

– Heh… mintha nem tudná – lépett oda.

Peter érzelemmentes arcán dühös villámok cikáztak végig.

– Mi a baj? – kérdezte Henry.

– A dolgozatom.

– Nem vagy elégedett az osztályzattal?

– F-et kaptam. Írtam a hülye témájáról, és csak karót adott! Miért?

– Nem tudom melyik volt a tiéd Peter… – mondta értetlenül.

A fiú elé nyomta a papírt, majd a zsebébe nyúlt. Hangosított kicsit az iPodján.

– Igyekeztem a legjobbat kihozni, de az elégtelennél sajnos nem tudtam jobbat adni. Ebbe inkább
a saját életedet szőtted bele, arra pedig marhára nem vagyok kíváncsi. Engem a tudásod érdekelt, az
pedig szemmel láthatóan nulla. Jól írsz, ezt azonban nem lehet a semmivel palástolni.

– Bassza meg!



–  Hogy?  Ha  megengedsz  egy  lezser  kritikát,  ez  olyan  mintha  beleszarnál  a  vécébe  és
beleforgatnád kókuszreszelékbe. Hiába próbálod kókuszos roládként eladni, ez attól még bűzlik és
ugyanúgy egy adag szar. Ha már te így beszélsz velem…

– Ha megenged egy lezser kritikát, itt bent pia szag van – körbeszimatolt. – Tudom, hogy utál
engem…

– Nem utállak Peter. Én egyik tanítványomat sem különböztethetem meg.

– Hagyjon már a hülyeségével! Tudom, hol lakik Henry. Legyen elég ennyi. Most pedig itt van a
dolgozatom, nézze át újra.

– Engem ne fenyegess, te kis szaros!

Odadobta elé a papírokat, és kirohant az ajtón. Henry hiába rohant utána, tanítványa eltűnt a
tömegben.

Nagyokat sóhajtott. Leült a fotelbe és újra átlapozta a dolgozatot. Elmosolyodott.

Egy mínuszt írt az F után.

 

Amikor Henry belépett az igazgatónő irodájába, egyből megcsapta az olcsó parfüm, és a régi
könyvekből áradó vanília-szerű illat.

Az igazgatónő helyet mutatott neki a bőrszékben, ő pedig leült és keresztbetette a lábát. Beletúrt
a hajába és köhögött párat.

A főnökasszony öreg volt, de nem viselte méltósággal a kort. Vörösre festett hajának jó része már
lenőtt és előbuktak az ősz hajszálak. A rúzsa kissé elkenődött és igencsak sok pirosítót használt. És
az a bibircsók. Henry nem tudta levenni a szemét arról a bibircsókról, ott, az orra tövében.

– Mr. Hollow, nem köntörfalazok, panaszkodtak önre. Peter Benedict apukája ma bejött hozzám,
kissé… indiszponált állapotban, hogy így fogalmazzak. Azt mondta a fia kitűnő tanuló lehetne, de a
maga óráin rendszerint elhasal. – Az asztalra könyökölt és rámeresztette homályos kék szemét. –
Meg tudná mondani, miért?

– Peter különlegesen érzékeny fiú, ezt nem vitatom. De valamiért úgy gondolja, hogy az irodalmat
nem kell megtanulni, az irodalom csak úgy jön magától. A mai kölykök valamiért azt hiszik, hogy
elég elolvasniuk egy vámpír és egy farkasember szerelmi sztoriját, és máris a kisujjukban van az
egész világ!

– Kérem, Henry. Halkabban!

– Bocsánat. Csak felbosszant ez az egész, hogy az embereknek könnyebb megkapni az instant
felismeréseket, mint rájönni maguktól a saját igazukra. Most kicsit fellengzősnek fog hangzani, de
szerintem ez az érzéki placebo-hatás felmentést ad minden gondolkozás alól. Na és függővé tesz.

– Jaj Henry, hagyja már a filozófiát… Egyszerűen csak… próbáljon meg kicsit jobban odafigyelni
rá, rendben?

– Vettem kapitány.



Henry fölkelt a székből, és az igazgatónő háta mögött kinézett az udvarra. Az eső egyre jobban verte
az ablakot.
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Egy kopasz, fáradt férfi ült Maryvel szemben, hangosan lihegett, és üveges szemekkel meredt rá.

Egy sorozatgyilkos szeme. Éppen olyan, mint bárki másé. Akkor viszont honnét tudjuk, ki az, és ki
nem?

A kopasz úgy tűnt, teljesen le van szedálva. Maryt az óra monoton tiktakolása a háttérben, lassú
dobverésre emlékeztette

– Én várok, Mr. Oswald.

Ujjával az asztalon heverő fényképekre bökött. A képeken kisgyerekek voltak. A megcsonkoltok
életek úgy hevertek a földön, mint a nejlonzacskók az árokparton.

– Látja ezeket William? Látja a testeket? Segítsen nekünk. Mit mondtak a hangok, hová ássa
őket?

A kopasz férfi nem mondott semmit. Mary nagyot sóhajtott.

– Ez így reménytelen fiúk, sajnálom – mondta a kamerába nézve. Fölkelt a székből és elindult az
ajtó felé. Oswald hirtelen elkapta a kezét. Erősen szorította, szinte rögtön kiment belőle a vér.

– Nem… hagynak nyugodni!

– Eresszen el! Fáj!

Oswald továbbra sem engedte. Pici keze összeszorította a nőjét. Mary szabad öklével amilyen
erősen csak tudott a férfi tarkójára csapott. Oswald feje hangosat koppant az asztalon, Mary pedig
kiszaladt. Úgy szedte a levegőt, mintha most jött volna a spinning edzésről.

–  Kap elég nyugtatót?  –  zihálta.  Torka összeszorult,  az  adrenalin  pedig  kíméletlenül  égette
belülről.

– Kap Dr. Hollow.

– A rohadt életbe, azt hittem letépi a karomat! Igazán segíthettetek volna, fiúk! A francba! Még
mindig nem tudjuk, hol vannak a holttestek. Több idő kell nyomozó!

– Nincs több időnk, doktornő. A sajtó már így is szétszedett minket, Oswald fejét akarják. Ha
megvannak a holttestek, végre vihetjük őt oda, ahová való. A halálsorra, aztán a villamosszékbe.

A nőnek még mindig remegett  a keze.  Tanácstalanul  nézett  kollégájára,  aki  fehér köpenyét
egyenesítette.

– Kérem, adja ide újra a jelentést!



Átnyújtotta neki a pár oldalas papírhalmazt.

Szép arcán idegesen meg-megrándultak az izmok.

– Semmit nem találtak. Ugyanúgy a nullán vagyunk, mint öt napja. Ne adjanak neki nyugtatót,
semmilyen  gyógyszert  a  nap  hátralévő  részében  és  holnap  sem.  Holnaputánra  kitisztul  a
szervezetéből, akkor tartsák teljes megfigyelés alatt, és jegyezzék le minden szavát. Ha akkor sem
mond semmi... – sokat mondóan széttárta a kezeit. Visszaadta a papírokat és nagyot sóhajtott.

Minden összedőlhet, csak egy langyos őszi fuvallat hiányzik hozzá.

Kint a szél pedig egész virágcserepeket hordott magával.
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– Elaludt már? – kérdezte Henry, olvasószemüvege fölül. Piros pizsamanadrágos combjára ejtette
a  Bukowskit,  amit  olvasott.  Néhol  szőrös,  de  izmos,  szálkás  felsőteste  fázósan  összerándult  a
huzattól, ahogy Mary halkan becsukta maga mögött az ajtót.

– El, hálaistennek. De most is nehezen tudott. Rémálmai vannak. Talán valami stressz éri őt,
Henry?

– Stressz? Az oviban?

– Nem tudom – mondta a nő halkan. – Őt nem szeretném analizálni. – Mellébújt az ágyban és
fázósan összehúzták magukat mindketten. Henry letette szemüvegét az éjjeliszekrényre.  Érezte,
hogy a nő feszült és tudta, hogy minden X kromoszómája kívánja a szexet. Ő is kívánta, csak éppen a
kapitánnyal ezt nem tudatta senki. Továbbra is bágyadtan simult Mary formás, selymes fenekéhez.

A teste tűzforró volt, a bőre pedig puha és testápoló illatú.

– Aludj jól.

– Neked is szép álmokat Henry.

Puszit adtak egymás szájára, majd elfordultak, és egyből elaludtak.

Tizenhárom évvel ezelőtt nem gondolták volna, hogy kevesebb, mint negyed évszázaddal később
ilyen langyos, semmitmondó csókjuk lesz.

 

Henry akkor még hosszú hajú volt. Minden péntek este ugyanabba a rock kávézóba ment be. Nem
gondolta, hogy azon a késő nyári éjszakán az élete egy száznyolcvan fokos fordulatot vesz.

Megrögzött agglegény volt, falta a nőket, mint kövér Bessy öt óra koplalás után a fagyit.

Leült egy üres bokszba, és kért egy korsó Budweisert a csapostól. Egy kortyra megitta. Kért még
egyet, ezt már jobban megnézegette. A gyöngyöző arany színt, és a halálba törtető, felfelé úszó
buborékokat. A negyedik után egy lánytársaság jött. A többi ülőhely már foglalt volt, úgyhogy leültek



a magányosan iszogató, barna hajú, jóképű, körszakállas fickóhoz. Mindenki azt gondolta, hogy egy
börtönjárt, motoros, balhés arc lehet, fekete Harleyval. Henry gyorsan felmérte a terepet, és látta,
hogy tetszik nekik, ezért rövid idő múlva a szokásos aljas trükkjéhez folyamodott.

– Bocs lányok, hogy csak így közbevágok, de lenne egy jó ajánlatom számotokra. – A lányok
ránéztek és elhallgattak. – Érdekel titeket?

–  Mi  az  ajánlat?  –  kérdezte  az  egyik,  mély  barnaszemű lány.  Ajka  rózsaszínen  csillogott  a
szájfénytől. Szexi volt, egy igazi falkavezér.

– Aki a legjobban csókol közületek, annak egész este fizetem a piáját. Nem kérek mást, csak egy
csókot. Mit szóltok? – A lányok vihogtak egy sort,  majd ránéztek a férfira és suttogni kezdtek.
Egyetlen  lány  tetszett  nagyon  Henrynek,  őt  akarta  mindenképpen  megkaparintani:  egy
hamvasszőke, zöldes szemű szépséget. Arca hibátlan, az orra kissé felfelé ívelő, de pisze volt. Sütött
róla az ártatlanság.

– Megbeszéltük a csajokkal a dolgot…– kezdte a főnök kéjesen.

– Henry.

– …Henry, de honnét tudjuk, hogy van nálad ennyi pénz? – A férfi előkapta pénztárcáját és az
asztalra tett ötszáz dollárt.

– Ennél többet csak nem isztok? – A lányok tátott szájjal néztek, és egymásra kacsintottak.

– Benne vagyunk. De mindegyikünktől csak egy csókot kapsz!

Mind az öt lánnyal csókolózott, de ő természetesen a szőke, ártatlan lányt érezte a legjobbnak.

A casting után a férfi végigfuttatta a szemét az összes lányon, közben ajkait nyalogatta.

– Erős volt a verseny, mindannyian nagyon jók voltatok. De a győztes… – A lányok észre sem
vették, hogy tátott szájjal néznek rá.

– Tátá-rá! A szőke, zöldszemű kislány! Mondd, hogy hívnak édes?

– Mary. Mary Solomon.

 

A kreol csapos ingatta a fejét, de Henry száz dollárt tett le a pultra. Ricardo szeme felcsillant, a
pénzt pedig a zsebébe mélyesztette.

– Nesze uram, itt a kulcs, de nehogy aztán összevissza izéld nekem a vécé!

– Tiszta lesz, nyugi! – mondta, majd Mary derekát átölelve a mosdóba vitte. Fertőtlenítővel vegyes
húgyszag terjengett odabent, de nem érdekelte őket. Egymásnak estek, és gyorsan egymás után
ledobták magukról a fölösleges ruhát.

Henry a falnak nyomta, és hátulról hatolt belé, lassan. Könnyedén becsúszott. A lány halkan
nyögdécselni kezdett, de Henry befogta a száját. Nagyokat lökött rajta, Mary pedig válla fölött a férfi
hajába  markolt  és  erősen  húzni  kezdte.  Henry  még  erősebben  dugta,  egészen  addig,  amíg
mindketten hangosan el nem élveztek.



Nagyokat  nyögdécselve  próbálták  fölvenni  a  ruháikat,  minél  gyorsabban.  Ziháltak,  mintha
lefutották volna a maratont egy levegővel.

– Megadod a számodat Mary? – kérdezte csillogó szemekkel. A lány ártatlanul meresztette rá a
szemét.

– Már a gatyádban van, bajnok. – A fenekére csapott és kisétált a vécéből. Henry a zsebébe nyúlt
és kihúzott egy kis csillámporos piros színű papírt. A telefonszám fekete tollal volt ráírva.

– Stílusos. – Megszaglászta a cetlit és eltette. Elégedetten battyogott ki a mosdóból.

 

Másfél év múlva házasodtak össze.
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– A rohadt életbe! – kiabálta Mary magából kikelve. Tenyerét a falnak csapta. – Hogy történhetett
meg ilyesmi?! – A homloka összeráncolódott, a szeme pedig össze-vissza forgott az idegességtől.
Senki sem látta még ilyennek.

– Nem tudom asszonyom – mondta az egyik új fiú, szemét lesütve. – Oswald egyszerűen túljárt
mindenki eszén.

Joseph volt egyedül az a bátor férfi, aki hozzá mert lépni a gyöngyöző homlokú, ökölbe szorult
kezű nőhöz.

Hajdanán gyönyörű asszony volt, most viszont az erek olyannyira kidagadtak a homlokán, az
idegesség pedig annyira eltorzította szép pofiját, mintha Mordor sötét hegyeibe ment volna nyaralni.

– Nézd Mary… Oswald megjátszotta magát. Gondolom, már egy ideje nem szedi a gyógyszereit,
és  kijátszotta  az  ápolókat.  A  nyelve  alá  rejthette  őket,  vagy  meghánytatta  magát.  Epilepsziás
rohamot  szimulált,  Norbert  beszaladt  hozzá,  leütötte,  felvette  a  köpenyét  és  huss!  Egyszerűen
kisétált.

– Mi van a biztonságiakkal?

– Nem tudom Mary…

– Ezért a fejemet veszik… Heh, egy rohadt gyerekgyilkos elszabadult! – röhögött erőltetetten. –
Mégis hogyan jutott át a biztonsági kapun?

– Mary, a fazon egyetemi tanár volt. Olvastam néhány kódfejtésről szóló publikációját annak
idején  pár  folyóiratban.  Szerintem  fél  percébe  sem  telhetett  neki  feltörni  a  kapun  kivezető
számkombinációt. Amúgy is, a biztonsági kapu, és maga az egész rendszer elavult. Úgy szar az
egész, ahogy van!

– A rendőrök?



– Hívtuk őket. Mindjárt itt vannak.

Amikor elkapták őt, nem véletlenül voltak magukra büszkék. Mintha a lehetetlent egy palackba
zárták volna.

Most azonban Oswald úgy sétál az utcákon, mint a kisgyerekek képzeletbeli játszópajtásukat
keresve.
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A Drenalini Pszichiátriai Intézet vezető testülete rezzenéstelen arccal ült előtte. Mary tüdeje szinte
teljesen felmondta a szolgálatot. Remegve beszélt, mintha egy régi bakelitlejátszón ugrált volna a tű.
Miután  elmondta  a  védőbeszédét,  a  bizottság  tagjai  suttogni  kezdtek.  A  szót  végül  egy  idős,
szemüveges  úr  vette  át,  akinek  kopaszodó,  májfoltos  kobakján  temérdek  ránc  húzódott.  Kurt
Zolowsky volt, a testület atyaúristene.

– Nos, Dr. Hollow… – kezdte mély, bariton hangon. – Ön mindig a rendelkezésünkre állt, a nap
huszonnégy  órájában.  A  beteg  felügyeletét  is  kifogástalanul  végezte,  úgy  látjuk  kellőképpen
körültekintő volt. William Oswald megkapta a szükséges nyugtatókat, ön a kezelést kifogástalanul
végezte. Eszerint nem gyanúsíthatnánk önt azzal, hogy gondatlansága miatt megszökött egy páciens.
–  Mary  fújt  egyet.  A  férfi  levette  szemüvegét,  megnyomkodta  az  orrnyergét  és  gondterhelten
folytatta. – Azonban akad itt néhány probléma. Nonszensz, hogy nem tudja megállapítani, hogy egy
betege szedi-e a szükséges medicinát. Egyetlen hete van megtalálni Oswaldot, egy perccel sem több.
Ha nem, elbocsájtjuk és eljárást  indítunk maga ellen.  Rezeg a léc,  Dr.  Hollow,  az ideje pedig
vészesen fogy. A hatóságoktól minden segítséget megkap. – A szemüveges férfi összerendezte iratait,
és mélyet köhécselt. Gondosan ápolt, lapát kezével mutatta, hogy nyugodtan felállhat. Ahogy mély
hangja elhalkult a levegőben, Mary is kicsit megnyugodott. Felállt, és kinyitotta az ajtót.

– Szóljon Jensonnek, a biztonsági őrnek, hozzá is lesz néhány keresetlen szavunk.

Ahogy Mary kilépett az ajtón, kifolyt a könnye. Lassan és súlyosan gördült végig szép, íves arcán,
majd a földbe csapódott.

Maga sem tudta, miért is sír igazán.
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A tisztáson csiripeltek a madarak, és minden maga a megtestesült béke, és harmónia volt, mint a
legnyálasabb Disney mesében. Csak a fehér köpenyben ugrándozó alak nem illett bele a képbe.

Oswald először a fehér köpenyt vetette le, amit Norbertről, az ápolóról rángatott le. Utána szépen
lassan a nadrágot, majd az alsóját is. Meztelenre vetkőzött.

Aprócska, vékony teste remegett a napsütésben.



Úgy gondolta, hogy egy szökött rab szaladna az életéért, addig, amíg el nem kapják. De itt, a pók
fészkében senki sem fogja keresni őt. Itt, az epicentrumban, ahol minden rengés elkezdődött.

A köpenyből letépett egy kis, fehér csíkot. Akkorát, hogy a fejére tudja tekerni, és éppen kilásson.
Mikor készen lett, csak azt várta, hogy a két turista minél hamarabb eltakarodjon onnét.

A nő, és a férfi távcsővel nézték a madarakat, majd az egyikük elővett egy diktafont és a magasba
tartotta.

Az égre mutattak és mosolyogtak. Oswald is felemelte tekintetét és ő is  elmosolyodott -  ha
halványan is  -  ahogy a  homályosan derengő,  ősziesen kék égbolton két  felhő  úszott.  A  felhők
valamiért omlettre emlékeztették.

Éhes volt.

A két turista tovább battyogott.  Oswald körbenézett,  majd amikor látta,  hogy tiszta a terep
odaszaladt a tűzrakóhelyhez. Ujját a hamuba merítette, és végighúzta a mellkasán. Ezt többször
megismételte.

Szabadságot a bálnáknak! Le a bálnavadászokkal!  -  mutatta mellkasán a felirat. Elégedetten
elmosolyodott és megkereste azt az ösvényt, ami kivezetett a drenalini parkból.

Felnőttek, férfiak, nők és kisgyerekek mászkálnak, és élik gondtalanul mindennapjaikat az áldott
félhomályban.


