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Minden jog fenntartva!

Olyan érdekes, amikor logikus aggyal
az ember bírkózik a bennső fenevaddal,

eloldozza, majd újra láncra veri,
megint leláncolja, megint elengedi.

Már ebbe fárad bele, a lánc oldás-kötésbe,
a fenevad tombol, elvárja, hogy nézze

aki engedte őjöngését, kérdve:
ez én vagyok, ezzé váltam? Térdre

hull, úgy csalja vissza magába,
hogy maga maradjon a fenevad hatalmába’.

In memoriam Zala János

 

A legjobb dolog ma egy nő életében, ha jó helyre születik. És jókor. A huszadik század utolsó
évtizedében  érkezik  egy  kipárnázott,  védett,  biztonságosan  csillogó  világba.  Rendelkezik  egy
tökéletes  családdal:  jóvágású,  intelligens  apával,  aki  úgy  igazgatja  brókercégét,  hogy  annak
lélekromboló nehézségeiből, hajszájából leánygyermeke nem vesz észre semmit, csak a szüntelen
gyarapodó vagyont, a biztonságot, a jólétet. Aztán rendelkezik egy fiatalos és fantasztikus anyával,
akinek ugyan van hivatása: optikus lenne, ha dolgozna. De nem dolgozik, legalábbis a szó polgári
értelmében nem. Viszont, ha otthon van, felügyeli a személyzetet felügyelő házvezetőnőt. Meg fest és
gitározik. Pasztelleket fest selyemre, és elképesztőn drága spanyol gitárján örökké ugyanazokat az
édes-bús latin futamokat pengeti. Ha nincs otthon? Hát a barátnővel ülnek be más és más divatházak
bemutatóira. Jótékonykodnak. Kávéházakba járnak, teázókba, múzeumokba, hangversenyekre, meg
színházba  és  néha,  titkon,  kalapba-szemüvegbe  bújva  rock-koncertekre.  Gyakran  estélyekre  és
partikra. Hogy felnőtt a lánya, ismét szinte teljesen szabadon él.

Az már talán kevésbé pazar, hogy ebben a családban csak egy gyermek van. Egy lány. Egy felnőtt
nő akinek nincs testvére. S bár megszokta már, néha felmerül benne, hogy a nagy városi házban,
meg a vidéki birtokon, a családi jachton, az ő hármuk életében elférhetett volna még egy-két gyerek.
Anyja korát tekintve még most is ... De úgy emlékszik, nem érezte magányosnak a gyermekkorát.
Szülei figyeltek rá, hogy elfoglalt legyen, pihenésének időben pedig anyja foglalkozott, törődött vele.
Mintha  a  barátnője  lenne.  A  testvére.  Apa  meg  egyenesen  csodálatos  volt.  Jókedvű,  bőkezű,
könnyeztető humorral ...

-  Denise!  Mit  gondolsz,  ma még elindulunk?  -  erre  már  fel  kellett  eszmélnie.  A  pazarlóan
hatalmas, kagylóformájúra faragott, rózsaszín erezetű márvány fürdőkád keserédes illatú vizében
meg kellett mozdulni. A hirtelen mozdulatok apró vízcsobbanásokkal törték meg a befelé forduló
csendet.

- Persze, Bob, már jövök! - szólt ki Denise a csukott ajtón át. Cseppet sem volt biztos abban, hogy



Bob meghallja,  de  cseppet  sem érdekelte.  Egész  életében olyan  kegyetlenül  szabad volt,  nem
engedhette hát, hogy férje megkurtítsa ezt a tökéletes önrendelkezést.

- A férjem ... - Denis - nem először - meglepődött saját hangjától. Nem ilyennek várta. Más szokott
lenni, tiszta, csengő most meg valahogy rekedten bársonyos, mély. Na persze, egy ilyen éjszaka
után…Liv, anyja barátnője tavasznyitó partit adott, ebben az évben ez volt az első alkalom, hogy a
dolgok nem Liv házában, zárt térben zajlottak. A lassan közelgő lágymeleg nyári éjszakák ígéretének
bűvöletében,vékony  koktélruhájában,  akár  a  többiek,  kint  táncolt  Bobbal  a  teraszon.  Bob  a
megszokott, vad bókokat sugdosta a fülébe, mindenki szeme láttára matatott szép felesége testén.
Mintha  kíváncsi  ujjai  valami  újat,  ismeretlent  fedezhetnének  fel  a  narancsvörös  rózsákkal
telenyomott  selyem  koktélruha  alatt.  Hátratúrta  Denise  pompás  sörényét,  kiskorától  fogva
kékesfekete,  szálegyenes  haját,  hogy  a  füle  alatt  a  nyakába  haraphasson.

- Megint és mindig te vagy a legszebb - mondta a bőrének -. A legszívesebben itt azonnal a földre
döntenélek! - aztán elnémult, amíg foga közé kapta a könnycsepp formájú smaragd fülönfüggőt, hogy
gyengéden megrángassa. Denise ettől mindig elszédült, kristálykék szeme elborult, remegő izgalom
borzongatta meg-megújuló hullámokban és Bob minden érzékszervével felfogta, eljött az ideje, hogy
hazavigye az asszonyát. Ilyenkor már fékezhetetlen vágy uralkodik el rajta, s ő mindig félt, ha nem
siet vele ki a vendégségből, Denise még rá találja vetni magát valakire.

A vége mindig ugyanaz lett. A házukban, a bejárattól a hálószobáig szanaszét dobált kabátok,
ruhák,  cipő  és  fehérnemű.  Ha  egyáltalán  eljutottak  odáig.  Denise  hörgött,  mint  egy  felajzott
ragadozó, leteperte Bobot már a nappaliban. Vagy a konyha ajtajában, holott Bob csak egy pohár
ásványvízért indult, Denise azonban kiszámíthatatlan, viszont módfelett fantáziadús volt.

- Szomjas vagy? - hörrent, s mintha varázsolt volna, kezében már ott az ásványvizes palack. Párás
az oldala. Letépi a kupakját, de nem adja oda Bobnak. Szabad kezének valamennyi, gondosan ápolt,
hosszú körme beleakaszkodik ruhájába. Emberfeletti az erő amivel leszaggatja magáról. Szomjas
vagy? -  kérdi  újra.  -  Hát  gyere,  igyál!  -  Bobnak elnyílik  a  szája  és  úgy marad,  nézve a  jeges
ásványvíztől  kővé merevedő mellbimbókat,  a  nagy barna udvarok hirtelen húzódnak össze,  s  a
buborékos  lé,  lassan  átvéve  Denise  testének  hőmérsékletét,  belecsorog  a  sűrű,  fekete
szeméremszőrzetbe. Majd nem tudni, hol, két patakra nyílik, hogy lefolydogáljon a kisportolt, hosszú
combokon, a formás térdeken, feszes bokákon.

Szomjas, igen, szomjas. Kár minden csepp vízért! Hirtelen ugrik az asszony elé, a lábfejéről
szürcsöli a vizet, s hogy fogytán a forrása, felfelé halad. Nyelve, ajkai mindenhol feszes-csillámló,
meleg és selymes bőrt ízlelnek. Jó lenne egyszerre bekapni mindkét mellbimbót. Ez nem sikerül, így
visszatér  nyelvével  a  vénuszdombhoz.  Denise  már  a  nagy  konyhaasztalon  ül,  lábát  csak  addig
terpeszti szét, amíg férje nyelve megtalálja a csiklóját. Akkor szorosan összezárja combjait, szinte
megfojtva Bobot, vonaglik és gyötrődik, a villámok erejéhez kéne hasonlítani feszültségét, aztán
eljön az áldott kéj, s Denise, testében férje ujjaival, a szájától-nyelvétől csatakosan megfeszül, akár a
késpenge.

- Földöntúli lehet, amit érzel, Denise - ismeri el Bob, s megkeresve a külön neki fenntartott
helyet, annak rendje és módja szerint befejezi a házastársi együttlétet.

Később nevetve kibontanak egy újabb palackot, Denise ugratja Bobot, mennyire idétlen tud lenni
a bokájára rogyott pantallójában, hátát verdeső nyakkendőjével, fél karján lógó ingével, zokniban.

- Ez történt volna tegnap éjjel? - tűnődik Denise, lustán kimászva a fürdőből. Vagy más? De a
lényeg ugyanaz maradt. A tomboló, vad közösülés, amit akkor sem bírt volna félbeszakítani, ha
időközben rájön, egy fél világ bámulja őket. Önmaga sincs tisztában vele, mi történik benne és miért.



Homályos gondolatok merülnek fel elméjéből a nemi ösztönről, az életösztönnel beoltott utódnemzési
ösztönről, hogy aztán újra megálljon hibátlan testét dörzsölő törülköző keze.

- Miért nincs nekünk gyerekünk? Miért nem fogantatom meg immár négy éve?

- Denise, most el akarsz jönni velem ebédelni, vagy maradjunk itthon? Trombitáljam össze a
személyzetet, vagy hozassak pizzát? Vagy kínait ennél?

- Jövök már! - próbált ő igyekezni, de a hangja még mindig megviselt. A hangja alapján akár egész
éjszaka  szerenádozhatott  volna.  Aztán,  hogy  ne  kelljen  már  bizonytalanságban  hagynia  férjét,
felkapja azt az elképzelhetetlenül puha, bordó köntöst és csupasz talpaival végigcsattog a nappali
szürkés márványpadlóján.

- Szőnyeg! - fut rajta végig. - Soha nem akartam ide szőnyeget. Vajon miért?

 

 

Kazimir  kocsmája  a  szokott  szeretettel  fogadja  őket.  Sarokasztal,  sőt,  inkább box.  Hófehér,
keményített  abrosz,  mentazöld  asztalkendő,  aquamarinkék  poharak  és  fekete  gránittányérok.
Campari, rákleves, chateaubriand, forró fagylalt. Bobnak konyak szivarral. Denise rágyújt hosszú,
mentholos Eve-jére. Ő beéri egy Coca-Colávall,  ritkán iszik alkoholt.  Ahogy az étkezés kellemes
izgalma elsimult, hirtelen támadt csend áll be közöttük. Nagyon is jól ismert, kényelmetlen csend.
Mintha  nem  volna  miről  beszéljenek.  Denise  végignéz  fekete-fehér  kockás  Versace-kosztümbe
bújtatott karcsú testén, lapos hasán.

- Bob - szólt csendben.

-  Tudom. Nem tudom - jön a válasz, s hogy Denise felvonja kékesfekete szemöldökét,  kicsit
bővebbre veszi. - Tudom, mit akarsz kérdezni. Nem tudom, miért nincs gyerekünk. Talán beszélned
kéne az anyáddal, vigyen el az orvosához.

- Miért nem téged visz el az apukád az ő orvosához? - Denise érzi, hogy undok, de Bob is az volt.
Most is az:

- Mert nekem semmi bajom. Gondolj csak arra a rengeteg anyagra, amit beléd fecskendezek!
Fürödnöd kell utána, mert szalonképtelenné válsz. Ennyi örökítő anyaggal én nem lehetek ... meddő

Kimondta! Igaz, közvetetten, de megszületett a tényfeltárás: Denise meddő Mintha fejbe verték
volna ... nem akar most itt lenni vele! Bob még magához sem tér, s Denise már becsapta maga után a
taxi ajtaját, hogy elinduljon, ő tudja csak, hová. Bob vállat von. Fizet, beül a Volvóba és hazamegy. Ez
a délután is Denise nélkül fog elmúlni, mint eddig annyi ... mindig akkor, ha ezt a témát érintették.
Na és? Baja nem szokott esni. Estére megjön, idegen helyek szagával terhelten. Mosolyog, jókedvű
de soha nem árulja el, hol járt. S a dolgok is folynak a maguk medrében, a következőestélyig, partiig.
Ahol a koreográfia ugyanúgy működik. Ugyanígy. Mint eddig.

Denise ez alkalommal sokkal később jött meg. Igaz, telefonált. Nem ő az anyja, hogy nála van,
Bob ne aggódjon. Bob tehát nem aggódott. Aztán, hogy végül megjött, nem volt olyan szikrázóan
vidám, mint máskor.

- Jövő héten, szerdán fogad anyám orvosa. Megyek, mert ezt akartad!



A kisebbik hálószobát választja és egyedül akar maradni. Bob fekszik a szívforma hitvesi ágyban
és nem érti. Nagyon nem érti, sőt, fel sem fogja, hogy valamit most összetört Denise-ben. Neki
magának sincs már kedve készülni a másnapra. Kikapcsolja a laptopját, s vele reggelig bezárja azt a
büntetőpert, amelynek vádlottja ő nyerte el kirendelt védőjének.

 

 

 

Az április  végi  hajnalokat  Isten csak a kiváltságos hatalmasok jókedvével  teremthette olyan
tökéletessé. Teljessé. Mindent betöltött létezésével. Az éjszakára merészen nyitva hagyott ablakon
rézsútos  aranysugáron  áradt  be.  A  hegyeket  borító  erdőben  örökké  ott  derengőpára  csillámló
drágaköveivel szóródott szét a tisztásokon, legelőkön. Az állatok, a tanyaház udvarának valamennyi
lakója egyszerre sikoltott-rikkantott-röfögött,  mekegett,  bégetett  és kárált,  amint az április  végi
hajnal földi csodája, Mimi kilépett a házból. Gyermekien tiszta, égkék szemében még ott homálylott
az álom melege. Rőtszőke, göndör haja lustán ereszkedett a derekáig, készen arra, hogy ellenálljon
bármiféle  korlátozási  törekvésnek,  fésűnek,  kefének,  csatoknak,  miegyebeknek.  Ez  a  hajzat
önmagában, önmagáért létezett, önmagával volt elégedett és sértődött gubancokkal utasította el
Mimi kínlódó kísérleteit.

Mimi talán magában hordozta a paraszti ősök valamennyi szokásának emlékét, mert hiába a
korszerűn felszerelt, berendezett szülő otthon, hiába a tökélyig gépesített gazdaság, ő a középkor
pórlánykáinak ártatlan üdeségével állt  kockás-fodros batiszt hálóingében, mezítlábasan a tornác
égetett agyag padlóján. Erőteljes izmaiban az iramodás vágya feszült, ám Mimi a maga módján
egyszerű  lélek  volt,  nem sokat  tűnődött  az  egyébként  megszokott  jelenségen.  Megelégedett  a
jelzéssel, melyet izmai közvetíttek szellemének, s azonnal kész volt az elfogadással.

- Ma átmegyek a Kékvölgybe! - szólt oda alacsony, gömbölyű anyjának, aki csak azért nézett ki az
ajtón, hogy reggelizni hívja a lányát. A legkisebb gyermekét, két nagy, magányos fia és legidősebb,
felnőtt, gyerekeket nevelő lánya után a legfiatalabbat. Nem tudta leplezni a rosszallást, ami egy
pillanatra átfutott az arcán.

- Te tudod - vetette oda kurtán. Aztán lágyabban szólt: - Gyere, terítve van.

A tanyaház tágas, barátságos konyhájában, a kék kockás függönyökkel keretezett nagy ablak
előtt már ott várt mindenkit, a család valamennyi otthon lévő tagját saját terítéke. A szeretettel
őrzött öreg tölgyfa asztalon minden családtagnak saját helye volt, saját tányérja, kése, villája, pohara
és bögréje.  Középütt pedig mindaz,  amit az egyszerű dolgos emberek mindennapi munkájukkal
megteremtettek:  tej,  vaj,  sajt,  méz,  hordós káposzta,  hagyma,  kolbászkarikák és  sonkaszeletek,
illatozó disznósajtok. Meg az óriási, vörösréz teáskanna.

- Jó reggelt, apa! - köszönt Mimi édesapjának, aki nem volt sem alacsony, sem gömbölyű Szikár,
magas ember, dús-sima, mákosfehér hajjal. Arcát azonnal elöntötte a boldog mosoly Mimi láttán:

-  Neked  is,  kislányom.  Látom,  ismét  a  nappal  keltél.  Eredj,  mosakodj  meg,  addig  várok  a
reggelivel!

Mosolygott addig is, amíg hallgatta Mimit, mint pacsál a vízzel. Tudta régről, apró kora óta, hogy
lánya imádja a hajnalokat, a hideg vizet, s tudta, arca üdén ragyogó, piros lesz, ha végre előkerül a
fürdőből. S mintha Mimi locspocsoló mosdása lett volna a jel, egyszerre jelent meg két magányos fia,
felfüggesztve mindennapos, megszokott tevékenységét a gazdaságban. Akár az apjuk, mindkettő



nyúlánk, szíjas testű az egyik lenszőke, akár egy tündér, a másik sötétbarna dús üstökkel, s mindőjük
arcából ugyanaz az égkék szem tündöklött, mint Mimiéből. Az apjuk szeme. Nyugodt, fegyelmezett
mozdulatokkal foglalták el helyeiket a családi asztalnál, némán várva Mimit és édesanyjukat. Az
apró,  telt  asszony,  simára  kefélt,  tarkóján  kontyba  fogott  sötét  hajával,  mélybarna  szemével,
kifogástalanul tiszta házi ruhájában jött be a tanyaudvarról, zajosan csapva be maga után az ajtót.

- A kiskacsa! - intett fejével a fürdő felé, s mintha megtorpant volna egy pillanatra. Sürgölődő
ténykedéshez szokott lénye nap, mint nap erőszakot kellett, hogy vegyen magán. A legszívesebben
odaállt volna a fürdőajtajába, hogy noszogassa Mimit, igyekezzen már, hiszen mindenki rá vár. De
férje és fiai imádata a lány iránt olyan sugárzó, olyan tapintható volt, hogy visszaparancsolta magába
a feltörni készülő sürgetőmondatokat. Sóhajtva leült a helyére, férje jobb oldalára,s a várakozás
perceit  magába fordulással,  talán  imával  töltötte.  Így  lehetett,  mert  ajka  hallhatatlan  szavakat
formált,  nyitott  szeme nem látott  senkit  és  semmit,  kezei  finoman rebbentek,  ahogy szégyenlő
mozdulatokkal  áldóan  érintette  a  kenyeret.  Mert  bár  annak  idején  a  templomban  kötöttek
házasságot, majd valamennyi gyermeküket megkereszteltették, az asszony mindig a férje nélkül
ment el az istentiszteletekre, s a kezdetektől fogva egyedül áldotta meg mindennapi ételüket. Igaz,
férje  soha  nem  gúnyolta  sem  mély  vallásosságáért,  sem  az  étkezés  előtti,  magába  forduló
szertartásáért, de a kicsi asszony nem akarta egyikükre sem ráerőltetni hitét, sem a hittel járó
rítusokat.

Tiszta, üde szappanillat jelezte, mielőtt még láthatták volna: Mimi megérkezett. Már nem a hajnal
mezítlábas  pórlánykája  volt.  Fiatal  hölgy,  kék  farmerben  és  bő  fehér  ingben,  makrancos  haja
időegesen a füle mögé kefélve, tarkóján kék szalaggal összefogva. De a saját életüket élő tincsek már
jelezték lazulásukkal, hogy kizárólag a reggeli idejére hajlandóak elfogadni a kék szalag rabságát.
Ugyanúgy vibráltak, mint Mimi izmai, repülni akartak, szálldosni és lobogni.

- Van velem mára valami szándékod, apa? - kérdezte Mimi, apjára sem pillantva, erős fogait
belemélyesztve a vajjal és mézzel pazarlóan megkent sötétbarna kenyérszeletbe.

- Mert? - a férfi a sonkaszeletével volt elfoglalva, meg azzal a tűrhetetlenül csípő, apró paprikával,
amit egyedül ő volt képes megenni a családban.

- Átmennék Kékvölgybe. Már egy hete, hogy nem jártam ott.

Ennyi volt. Ilyen egyszerű s mégis, a két szülő apa és anya között már ott feszült a vita hídja, s
még mielőtt a kicsi asszony bármit szólhatott volna, a férfi bólintott:

- Menj. Egész nap ott leszel?

- Ott lehetek?

- Ha gondolod, estére érted megyek a terepjáróval.

Mimi anyja most már hallhatóan felszisszent.

- Egy egész napig? Estig? Ezt azért gondold át! Estig egyedül?!

- Nem lesz egyedül - mosolygott az apa.

- Hát éppen ez az! - csattant fel a felesége. - Kettesben azzal az emberrel. Hiszen szinte semmit
nem tudunk róla. És te beleegyezel, hogy a lányod egész álló nap kettesben legyen vele.

- Nyugodj meg! - csitította a férfi. - Lehet, hogy te semmit nem tudsz róla, én viszont annál



többet. Sokat beszélgettem vele, ismerem sok gondját-baját és nem látom okát, hogy félteni kéne
tőle a lányomat. Egyébként is, Mimi sem csecsemő már, pontosan tudja, mikor mit engedhet meg
magának. Ha nem így lenne, az a te, a mi nevelésünk kudarca lenne.

Az asszony láthatólag visszahúzódott. Sem kedve, sem ideje nem volt a vitára. Számtalan dolga
várta a háztartásban, a tanyán, s nem volt híve a felesleges szószaporításnak. Megvonta a vállát,
aztán felállt, hogy minden ellenérzése dacára összekészítsen egy kis csomagot sonkából, kolbászból,
mézből, mert így diktálta az elemi udvariasság. Egészen rövid ideig tűnődött, majd a tálalóból kivéve
az előző nap sütött túrós kalácsot, a saját gondolatait kiengesztelendő hatalmas szeletet vágott, s azt
is becsomagolta.

- Odafelé gyalog mész? - kérdezte most már egészen nyugodtan, kedves-dallamos hangján.

-  Csodálatos  reggelünk  van,  anya.  Hát  persze,  hogy  gyalog  megyek  -  mondta  Mimi  olyan
hanghordozással, mintha nem tíz kilométert kéne gyalog megtennie, hanem csak ide a szomszédos
tisztásra ugrana át.

- Menj biciklivel, hamarabb odaérsz! - javasolta Mimi tündérszőke bátyja.

- Milyen igazad van - örült meg a lány. Két gondolat sem telt el, már előhozta a narancssárga
bike-ot,  a  kormány elé  erősített  kosárba tette  anyja  ajándékcsomagját,  s  anyját  átölelve,  apját
megpuszilva, bátyjait egyenként, jó erősen hátba vágva otthagyta őket, a dolgaiknak.

 

Az április reggeli után is csodálatos, s bár kicsit bánta, hogy nem vett fel legalább egy könnyű
pulóvert, mert így, biciklizve még csípett az idő azért kedve lett volna hangosan énekelni. Aztán
inkább csak csendben dudorászott, majd ez is abbamaradt, ahogy eltűnődött apja és anyja néma,
majd halk vitáján. Próbálta megérteni az ellenérzést, amit édesanyja táplált Darkkal szemben, de
nem sikerült. Pedig jó lett volna valamit kihámozni belőle, mert akárhányszor jelentette is be, hogy
elmegy a Kékvölgybe Darkhoz, anyja mindannyiszor rosszallotta, bármennyire igyekezett is néha
leplezni. Azonban Dark egy élmény volt, hogyan is értethetné meg anyjával? Amikor befejezte a
városban a középiskolát, s pillanatnyilag használhatatlan textiltervező szakmájával hazatért, hogy
bevárja az iparművészeti egyetem kezdetét, mintha a lombok, a cserjés, az erdő súgták volna meg
neki: valami megváltozott. A bőrén érzékelte a változást, s el sem csodálkozott, amint hazatérése
második napjának estéjén, vacsoránál apja mesélni kezdett:

- Képzeld, Mimi! - mondta. - A Kékvölgyben, azt az üres, magányos tanyát megvásárolták. Egy
városi fickó jött ide, magában. Kecskéket tart, valami harminc anyát, meg a bakokat. Nem érintkezik
senkivel, nekem magamnak kellett átmenni hozzá, hogy megismerkedjünk.

S Mimi megtudta, amit apja már tudott. Másnap reggel már együtt mentek, aztán Mimi magában,
s mind többet és többet tudott meg a Kékvölgy egyedül élőgazdájáról, Darkról. Az első nap meglepte
az erő ami Darkból áradt. Harmincnégy éves volt, karcsú, sportos testtel, sötétbarna, sőt, csaknem
fekete  haja  középen  hanyagul  elválasztva  nőt  hosszúra,  a  háta  közepéig.  Szakállát-bajuszát
megnövesztette, mintha hajótörött lenne, s ebből a haj-, szakáll- és bajusztengerből örökké lázban
égőszemek világítottak. Hamarjában az sem jutott eszébe, milyen színű pedig már majd egy éve
ismerte Darkot. Csak azt tudta, mindig parázslott a szeme, az arca elszánttá és átszellemültté vált
tőe, így Mimi kis túlzással ugyan, de megállapíthatta, Dark eléggé krisztusi jelenség. Nem fordított
sok gondot az öltözködésére, örökösen farmert, vagy katonai nadrágot, kockás flanell ingeket, vagy
pólókat  viselt,  de  azok  legalább  igényesen  tiszták  voltak.  Mimi  néha  eltűnődött:  egy  ilyen
tevékenységgel elfoglalt férfinak, mint Dark és az ő kecsketenyészete, hogyan lehet ennyire jó, finom



illata. Maga sem tudta, hogyan, ám egyre erősebben vonzódott hozzá, s csak tiszta, gyermeki lelke
volt, ami megakadályozta, hogy felkínálja magát Darknak. Meg az, ami tudott róla.

Dark valamikor, nem is olyan régen még sikeres rock zenész volt. Sokan ismerték a zenéjét, CD-it
itt-ott még látni lehetett némely városi tékákban. Jól elvolt a csúcson a maga sötét metaljával, átadta
magát annak a brutális, tagadó zenének, s nem vette észre, mint távolodik tőle felesége. Az asszony
előbb csak elköltözött, s elvitte két gyermeküket, egy ötéves kislányt és egy hároméves kisfiút. Aztán
telefonon megjelent az ügyvédje, s röpke három hónap múlva elváltak. Darknak, amíg ezt mesélte,
még parázslott a szeme. A parázs csak akkor hunyt ki, amikor Mimi tudomására hozta, a dolgok
visszafordíthatatlanná váltak. Dark elvált felesége és két gyereke nyaralni indultak Észak-Afrikába.
Lezuhant a repülőjük. Senki nem élte túl, így az asszony és a gyerekek sem. Dark akkor azt hitte,
képes lesz folytatni a zenélést, de mindössze két koncertre futotta az erejéből. A másodikat végig
sem  tudta  csinálni,  valahol  a  felénél  összeomlott,  s  miközben  a  sátán  pozitívnak  tartott
tulajdonságairól énekelt, a könnyei maguktól kezdtek el ömleni, megállíthatatlanul, keze elakadt,
nem tudta kihozni gitárjából az akkordokat. Ott mindenki, a tomboló közönség, a sötét metaltól
őrjöngő tömeg előtt vágta földhöz a hangszert. Azt hitték, ez is a koncerthez tartozik, s várták a
folytatást, hogy talán majd előkerül egy másik gitár. Hiszen volt már ilyen a rock történelmében ..-

- „Otthagytam őket - mondta Dark, sűrű homállyal az arcán. - Két hónapig tartott, amíg magamon
kívül voltam, állandóan részegen és füvet szívtam. Aztán lehetett egy tiszta pillanatom, azt hiszem,
amikor  hányingerrel  küszködve  kóvályogtam  a  belvárosban,  és  kínomban,  hogy  eltereljem  a
figyelmemet a hányhatnékomról, vettem egy újságot. Azt az újságot, amiben Kékvölgyet hirdették
eladásra. Három nap múlva az enyém lett úgy, hogy nem is láttam. Öt nap múlva pedig ideköltöztem.
Egyetlen terepjáróval, némi kajával, váltás ruha nélkül, s persze drogok és pia nélkül, meg egy
mobiltelefonnal, amit addig tudtam használni , amíg újra nem kellett volna tölteni, de nem tudtam,
mert akkor még nem volt itt áram. Annyi előnyöm maradt a zenész múltamból, hogy akadt még
pénzem.  Megvásároltam  az  áramszolgáltatást,  megvettem  ezt  a  kecskecsapatot,  néhány
szakkönyvet. A lakást, a városi házunkat, ahol együtt éltünk a családommal, az ügyvédem tanácsára
bérbe adtam, berendezéssel együtt. Csak a könyveimet, meg a zenéimet hoztam ide. Látod, Mimi,
elég igénytelenül élek, de meg kell próbálnom újra magamra találni.”

Mimi sokáig nem értette, miért kellene Darknak magára találnia, mert a lány úgy gondolta, ő még
nem látott embert, aki ennyire összhangban lett volna önmagával. Majd Dark, magyarázatképpen
odaadott neki egy CD-t:

- Szerintem még nem hallottad a zenémet, nem az a fajta vagy, akit ez érdekelne. Hallgasd meg,
de kérlek, megfelelő távolságtartással. Nem vagyok rá büszke. Csak azért adom oda, hogy megértsd
végre, miért nem érzem, hogy azonos lennék önmagammal.

Iszonyú volt, amit hallott. Az életnek, minden szépnek és jónak teljes és agresszív tagadása, és
minden,  ami  Mimi  számára  nemes,  követésre  méltó,  szeretni  való  volt,  az  ezen  az  albumon
szánalmasnak,  undorítónak,  mocskosnak  és  megvetni  valónak  bizonyult  Dark  akkori  hitvallása
szerint. Akkor nagyon megijedt és sokáig nem mert Kékvölgybe menni. Aztán végre elszánta magát,
hogy legalább a CD-t visszaviszi.  Félt,  hogy mit  fog látni  Dark arcában. De csak szeretetet és
mérhetetlen bűntudatot látott.

- Nem kellett volna, hogy odaadjam. Tudom, megijedtél, azért nem jöttél el sokáig. Azt is tudom, a
feleségem is megijedt. Félt tőlem, féltette a gyerekeinket. Kérlelt, sokszor, nagyon sokszor, hagyjam
abba, vagy csináljak valami mást. Szóljanak a nótáim valami másról. Szebbről. Visszautasítottam,
durván legorombítottam, úgy éreztem, a szabadságomat akarja korlátozni, befolyásolni akar, zsarolni
próbál. Nem értettem meg azt, amit most már értek. Ő nő volt és anya. Ő csak adott és adott,
szerelmet,  szeretetet,  gyengédséget,  figyelmet és törődést.  Ő hitt  az életben,  hitt  a  fákban,  az



erdőben, a virágokban és az állatokban, mindabban, amit én elutasítottam és kigúnyoltam. Hitt a
tisztaságban,  amit  én bemocskoltam a zenémmel,  meg az ocsmány megjelenésemmel,  amivel  a
közönségnek akartam tetszeni,  a  zenésztársaimnak,  magamnak.  Most  már én sem értem, hogy
lehettem annyira sötét, agresszív, gyűlölködő és gyűlöletkeltő. Visszataszító. Nem voltam ember.
Vadállat voltam, ordas sárkány, és ostobán büszke voltam rá. Amikor meghaltak, még mindig nem
jöttem rá, miért hagyott el. Most, hogy te meghallgattad a zenémet, és ijedtedben olyan sokáig nem
jöttél, most ébredtem rá, hogy én öltem meg őket. Nem azzal, hogy nélkülem utaztak azon a repülő,
ami lezuhant. Azzal, hogy a feleségem gyengédségébe töröltem a lábam, átcsörtettem a tisztaságán,
bemocskoltam a gyerekeimben növekvő ártatlan lelket.

Mimi csak hallgatta döbbenten, s gondolatok nélkül magához ölelte a férfit.  Szeretett  volna
segíteni neki, hogy megszabaduljon sötét kétségbe esésétől. Akkor először és utoljára történt meg,
hogy Dark megcsókolta. Talán, mert szüksége volt Mimi gyengédségére. Talán, mert szüksége volt
már egy nőcsókjára és ölelésére. Talán, mert olyan magányos volt. De a csókja gyengéd, hihetetlenül
gyengéd ...Mimi azóta ezzel a csókkal él, és Dark csendes megjegyzésével:

- Olyan a szád, mint a forrásvíz. Köszönöm. - És eltolta magától Mimit, bár a lányt pillanatok alatt
öntötte el az ismeretlen, fullasztó vágyakozás. Soha nem fogja elfelejteni Dark elszánt arcát. Mintha
erőszakot kellett volna vennie magán. Mintha megtiltott volna magának valamit. Mintha önként
vállalkozott  volna  az  érintetlenségre.  Vagy  ő  maga  volt  érinthetetlen?  Féltette  volna  Mimit  a
világától? Ez a fajta gyöngédség soha többé nem fordult elő Mimi továbbra is rendszeresen járt
hozzá  Kékvölgybe,  de  csak  beszélgettek,  zenét  hallgattak,  bár  nem  Dark  régi  zenéit,  hanem
klasszikus muzsikát. Kártyáztak, dominóztak, sakkoztak, igaz, ezt mindketten kevés sikerrel, de jól
össze tudtak veszni rajta. Ha kellett, Mimi segített a kecskéknél, összeszedte a tojásokat, amit az a
néhány tyúk tojt, ami uralta Dark birtokát. Vagy csak beültek az egyszerűn berendezett házba, és
olvastak. Mindketten mást.

Sok bepótolni valóm van - magyarázta Dark. - A feleségem elképesztőn művelt volt. Én meg, végig
az egész házasságunk alatt egyszer nem vettem könyvet a kezembe. Ocsmányul el voltam telve
magammal, azt hittem, mindent tudok a világról, s amit én gondolok róla, az éppen elég. Nekem így
jó! mindig ezt hajtogattam, ha rá akart venni, hogy elolvassak valamit. Ezek a könyvek, ezek sem az
enyémek, mind az övé volt, s ő mindet olvasta. Most nekem kell elolvasnom őket. Hátha így többet
tudok meg róla. Mert azt is tudom már, hogy nem ismertem ő. Elfogadtam, amit nyújtott, de nem
ismertem, mert nem voltam kíváncsi rá. Nem érdekeltek a kedvtelései, sem a kínlódásai. Nagyon
szeretem őt.

Így mondta, jelen időben, mintha az asszony még élne, s Mimi érezte, Dark a szívében azt hiszi,
nem halt meg a felesége, s ha elég erősen akarja, még visszakaphatja. S az elég erősen akarásba az
is beletartozik, hogy kiolvassa a könyvtárát, még ha rámegy az egész élete is.

 

 

Denise  szoláriumbarna  bőre  alatt  kínosan  összerándultak  a  finom izmok.  Gyomra  eddig  is
kavargott, mostanra azonban már hányinger kínozta. Pedig nem ez volt élete első nőgyógyászati
vizsgálata.  Anyjának  lánya  iránti  figyelme  erre  is  kiterjedt:  serdülőkora  kezdetén  egy  meghitt
beszélgetést felhasználva, közösen összebújva anyja nagy ágyában, a takaró alatt mindent elmondjon
Denisenek a nő nemi életéről,  merítve saját  és barátnő tapasztalataiból.  Rögtön a tizenhatodik
születésnapját  követő  héten  pedig  elvitte  saját  nőorvosához  és  ő  az  anya  ragaszkodott  hozzá,
szűznek minősíttetett leánya antibébi-tablettát szedjen. Denise tehát szedte, s félévente megjelent a
vizsgálaton, mely olyan előírás volt számára, mint egy úrilánynak a kesztyű viselése nyilvános és



előkelő helyeken. Részévé vált az életének a tabletta és a hathavi vizsgálat is. Később a tabletták
elmaradtak, mert jött Bob, a jegyesség, utána az esküvő. S valahogy elmaradt a legutóbbi vizsgálat
is, hogy Denise, már a vizsgálóasztalon döbbenhessen rá, csaknem egy évet kihagyott. Hirtelen az
jutott eszébe, lehet, a majd egyéves kihagyás az oka, amiért nem esik teherbe?

- Lazítson, kisasszony ... azazhogy - hallotta az orvos zavart hangját - , fiatalasszony! Hajlamos
vagyok elfelejteni, hogy már férjhez ment. Pedig én is ott voltam az esküvőjén. Hogy maga milyen
csodálatos volt! Irigyeltem a férjét, elképzelhetetlenül szép nő birtokol.

Denise-ben fura-vegyes érzések kavarogtak. Az orvosa, a nőorvosa leplezetlenül bókol neki, s
ezalatt a testében turkál hűvös, karcsú ujjaival. Szeretett volna már túljutni az egészen, de még nem
volt módja rátérni jövetele céljára.

- Kész vagyunk - nyúlt felé az immár kesztyűtlen, kecses kéz, lesegítette az asztalról és Denise
hirtelen  kínlódást  érzett.  Mintha  látná  magát  kívülről,  bordó  selyemblúzban,  sötétkék
selyemszoknyában, bugyi  nélkül  ...  mezítláb tipeg az öltözőfülke felé és legszívesebben magára
rántva otthagyott ruhadarabjait, menekülne ész nélkül. De ki elől? Az orvosa ismerős. A helyzet
ismerős. Akkor most mi baja? Nem hitte volna, hogy valaha szüksége lesz képességére, amivel
minden erejét összegyűjti. Érezhetően remegve öltözött, érthetetlen felindultságában elszakította a
harisnyáját. Mindegy! A nagy tükör, a sikeres, keresett orvos elegáns figyelmessége pácienseinek,
fegyelmezett, gyönyörű ifjú nő mutatott. A fegyelmezett, gyönyörű ifjú nő kecsesen foglalt helyet a
vadvirág sárga fotel mélyén, szemben az íróasztallal, mely mögött, mint egy talárjától megfosztott
bíró, elnökölt a nőgyógyász.

- Minden rendben van, mint mindig - simult fülébe a kifinomultan elegáns férfi hangja, akivel, ha
életének valamelyik elit helyszínén találkozik, hát meg nem állapítja, mi a szakmája. - Régen nem
járt nálam. Szüksége van fogamzásgátló tablettára?

- Nem - hallotta Denise saját hangját. - Más miatt jöttem.

- Igen? - emelkedett érdeklődő az ívelt, ősz szemöldök.

- Gyereket szeretnék. Régóta. És nem esem teherbe. A férjemmel ... a férjem tanácsolta, hogy
keressem fel önt. Tudni szeretné az okát.

-  Remek.  De  én  eddig  úgy  láttam,  önnek  semmilyen  betegségszerű  elváltozása  nincs.
Érthetetlennek és indokolatlannak tartom, hogy önben keressük, fiatalasszony, az okot.

Denise hirtelen megkönnyebbült. Bob olyan képtelenül vágta az arcába, hogy „meddő”.

- Én sem gondolom, hogy beteg lennék, de megígértem a férjemnek ...

A magas, elegáns férfi felállt az íróasztal mögül, hogy Denise mellé ülhessen. A Lanvin-illat, ami
eddig csak ő burkolta be, most burkot vont Denise köré is. Ebben a zsongító, előkelően ingerlő
illatban  ellazulva  hallgatta  a  nőorvos  tanácsait.  Mert  tanácsokat  adott,  nem  utasításokat.
Megkülönböztetett udvariassággal tanácsolta Denise-nek, mostantól mérje reggelente az ébredési
hőmérsékletét, még a legjobb, ha a hüvelyében. Az eredményt módszeresen jegyezze fel, rajzoljon
görbét,  s  ha a görbe 37 C fok fölé megy, azonnal szerelmeskedjen. De ha biztos akar lenni a
dolgában, hát az elkövetkező napok egyikén látogassa meg az orvos magánklinikáját.  Egyszerű
rutinvizsgálat,  kontrasztanyag  fájdalommentes  befecskendezése  a  petevezetékbe,  egészen  a
petefészekig.  Csak azért,  hogy kizárhassák az  elzáródás lehetőségét.  Ultrahang.  A hüvelykenet
vizsgálata.  Denise  csaknem  felröhögött.  Olyan  kenetes  volt  az  egész,  még  ez  a  dolog  is  a
hüvelykenettel.  Ám  mivel  még  nem  volt  ilyen  helyzetben,  némi  rosszindulattal  vegyes



csúfondároskodást érzett Bob iránt. Most két-három éjszaka nélkülözni lesz kénytelen a játékszerét.
Denise  viszont  pompásan  fogja  érezni  magát  a  klinikán,  ezt  előre  elhatározta.  És  ettől
megkönnyebbült.

Maradt még benne bizalmatlanság, de a könnyű lebegés, ami elfogta, most nyugodtan útjára
engedte utolsó kételyét:

- S ha bizonyossá válik, hogy nem vagyok meddő...

Az elegáns-energikus kéz finoman megpihent Denise keskeny ujjain.

-  Akkor a  kedves férje  következik.  De az már nem az én szakmám. Az már az  andrológus
kollégáimé. Ha nem ismernek ilyet, csak jelezzék. Egyébként a klinikámon is találkozhat a szakma
egy-két kiválóságával. Mi így együtt nem ismerünk lehetetlent!

Elmúlt a kétely, s maradt a feltétlen bizalom. Hiszen kislánykora óta ismeri, miért csapná be?
Egy-egy  látogatása,  a  megszokott  vizsgálatok  alkalmával  komoly  összegekről  tölt  ki  csekket  a
számára. Miért ne bízna benne? Az édesanyja hozta először hozzá. Miért ne hinne neki?

Denise jó időben és jó helyre született. Biztonságos, kipárnázott gyerekkora óta nem találkozott
még a kétellyel, a kétségek, a kétségbeesés gyötrelmes ízével. Most sem érzett, nem érezhetett
hasonlót.  A szárnyalóan nyugodt, biztonságos életet élő önbizalmával vette fel  sötétkék Chanel-
kabátját.  A mámorosan örömteli,  gazdag világban fészkelő  lazasága volt  a  mozdulatban,  ahogy
kékesfekete haját hátravetette. Egészségesen önzetlen, szikrázó mosolyát a férfira összpontosítva,
kezét felülről simította a kinyújtott, sima orvostenyérbe.

- Köszönöm. Akkor jövő héten, mondjuk kedden reggel ott leszek a klinikán.

- Várom. Arra kérem, otthon ne egyen semmit. Esetleg indulás előtt egy pohár gyümölcslé, azt
még megengedhetem.

Már ott  sem volt.  A sötétkék szaténcipő kecsesen kopogtak ki  az utcára,  a tűzpiros Mazda
motorja elégedetten hörrent, hogy Denise belé veszhessen a város forgalmába.

 

 

Ha Bob akkor este nem viselkedik olyan furcsán, Denise elégedetten és főként higgadtan vonult
volna be a klinikára. De Bob furcsa, sőt kifejezetten ellenszenves volt. Egy darabig hallgatta Denise
beszámolóját,  arcán  elnéző  mosollyal  nyugtázta  felesége  néhány  napos  távolmaradását.  Majd
kikerekedett a szeme:

- Denise, figyelsz te, miről beszélsz most?

Denise-t úgy érte a hangja, mintha ágyékon rúgták volna. Ő csak úgy beszélt az andrológiáról,
mint lehetséges, de elhanyagolható következményről. Tekintete eddig is a férjén volt, most azonban
beszűkült körülötte minden. Csak szürkeség volt,  ami körülvette Bob alakját.  Az arca kifejezett
sötétségből látszott. Vagy az arcából áradt a sötétség?

- Miért, mit mondtam? - hirtelen azt érezte, védekeznie kell, mert olyan elviselhetetlenül fojtó volt
az agresszió, ami Bobból áradt.



- Tudod te, mit jelent az andrológiai vizsgálat?

- Nem - felelte az ártatlanok egyszerűségével.

-  Tudod  te,  milyen  érzés  lehet  bemenni  egy  csempézett,  minél  sterilebb  odúba,  előenni  a
farkamat, s néhány pornóújságot lapozgatva, erősen koncentrálva, bele ... verni egy üvegbe ... az ...
ondómat?!

Bob maga is elakadt. A sztárjelölt ügyvéd, az ifjú tehetség, akibe nem lehet belefojtani a szót, aki
többórás védőbeszédet képes kerekíteni egy feltört drug-store körül,  a makulátlanul elegáns és
stílusos férj, úgy beszél és olyan dolgokról, hogy ő maga sem találja a szavakat. Így aztán akadozva,
majdnem  zihálva  keresi  és  találja  meg  a  legobszcénabb  kifejezéseket,  amiket  aztán  röviden
megforgatva köp a felesége arcába.  Denise arcába,  aki  zárt  és biztonságos életében még nem
kényszerült arra, hogy ilyesmit akár csak a feléig hallgasson. Denise érzi, hogy falfehérré vált.

-  Ne,  Bob,  ne haragudj!  Nem akartalak megbántani  ...  egyszerűn csak elmondtam, amit  az
orvosom mondott - és már sír. Soha nem sírta el magát Bob előtt, s ezt Bob is tudja. Mégsem nyúl
utána, hogy megnyugtassa.

- Hülyeség! - csattan a hangja. - Elmész a klinikára, megcsinálják azokat a vizsgálatokat, aztán
megtalálják a megfelelő terápiát, hogy végre teherbe ess! Semmi szükség arra a ...

- Ne mondd ki! - sikít fel Denise. Érzi, akkora köztük a feszültség, hogy embert lehetne vele ölni.
Érzi, sokáig nem tudna most együtt maradni vele. Kétségbeesetten kirohan a nappaliból, végig sem
gondolva az iménti szóváltást, hogy ismét a kisebbik hálót válassza. A Chanel-kosztümöt, a bordó
selyemblúzt, cipő és fehérnemű már az ajtóban elkezdi dobálni magáról. Mire az ágyba jut, már
csupasz, kecses-barna teste végigvágódik az ágyon, hogy lassan álomba sírja magát.

Már  éppen  elaludt  volna,  még  egy  kicsit  tiszta  tudatának  birtokában  fogja  el  a  kínos
egyenlőtlenség gyötrelme. Hiszen ő sem sétagaloppra megy a klinikára. Három nap, két éjjel fogják
a testét túrni, matatni, vizslatni és már tudja, bár nem tapasztalta, ez egyáltalán nem lesz kellemes.
Mi ehhez képest az a ... bele ... verés?! Ha tudna, nevetne, hiszen olyan szánalmas az egész. De
biztonságos életére olyan hirtelen szakadt rá az elmúlt nap, annyira kimerült tőle, hogy az álom
erősebb, mint a nevetés kényszere. Alszik másnap délig, szinte moccanatlanul, s csak akkor jön rá,
Bob búcsúszó,  kényeztetés,  csókok,  vagy  akár  egy  kétsoros  levél  hátrahagyása  nélkül  ment  el
otthonról.

 

Mimi nem tudta, hogy a zene, ami betölti az erdő, felveri a benne élő nyugalmát, s ő magát is
bizonytalan hidegségérzettel tölti el, a zene, ami egyáltalán nem az erdőbe, a harmattól opálosan
szikrázó hegyi  levegőbe való,  a Dream Theater zenéje.  Hasonlítani  sem tudta semmilyen eddig
hallott, megismert zenéhez. Az ő világa a minden tekintetben könnyű műfaj volt, esetleg nehezebb
időszakaiban néhány könnyebben átélhető klasszikus. Összezavarodott. Igazából nem is magával a
zenével volt baja, hiszen végül is tetszett neki, mintha könnyebben tekerte volna a bike-ot. Nem.
Inkább a valószerűtlenségével. Ma igazán nem erre készült. Egy nyugodt-barátságos erdőre vágyott,
bizalmas  magányra  a  zöld  robbanásra  készülőfákkal,  hogy  feltölthesse  elméjét-lelkét  az  erdő
élővilágának megannyi meghitt hangjával .A Dream Theater úgy tűik, ezt megakadályozta. Zavarát
tovább növelte, hogy minél inkább haladt Dark kis birtoka felé, a zene úgy erősödött, tehát a férfi
hallgatja.  S  ilyen  elképesztő  mindent  betöltő  mindent  agyonnyomó  hangerővel.  Az  a
meghatározhatatlan hidegség, ami először csak a gyomrát kerülgette, most már határozottan kúszott
a szíve, az agya felé. Amióta Darkot ismeri, még nem hallott nála ilyen zenét. Persze ettől Dark még



bármikor, ha Mimi nem volt nála, ha magában volt, enyhíthette - Mimi szerint – gyötrő magányát ily
módon.

Mi módon? Hiszen a metalmuzsikát teljesen és örökre elvetette magától, miután kiköltözött ide, a
hegyekbe. Legalábbis Miminek ezt mondta. És olyan hihetőn, olyan meggyőzően mondta... Miminek
már a torkát szorongatta a hideg, hogy fél kézzel elengedte a bike kormányát, kívülről melengetvén
nyakát, s egyre gyorsabban tekerte le a még hátralévőutat. Az ösvényről hogy kiért, s elé tárult Dark
háza, már teljes szívével tudta, baj van. Ajtók-ablakok zárva, a zene mégis utat talált magának kifelé,
a falak szinte remegni látszottak és Mimi érzékeny idegeivel felfogta, rohannia kell, amíg nem késő.

A hatalmas, kétszárnyas tölgyfaajtó belülről volt bezárva. Tudta, hogy hiába, mégis döngette,
mindkét  öklével,  minden  erejéből.  Aztán  feladta.  Körberohanta  a  házat,  kocogtatta,  verte  az
ablakokat, de a gondosan zöldre festett rácsok mindenütt útját állták. Soha még ilyen kétségbeesett
nem volt. Próbált legalább belesni az ablakok üvegén át, de csak a saját tükörképét látta, Dark bent
minden ablakot gondosan elfüggönyzött.  Szerette volna azt  hinni,  nincs is  otthon a férfi,  talán
bekapcsolva felejtette a CD-lejátszót, de a pajtában ott állt a terepjárója, a motorkerékpár és a
mountainbike is.

- Daaaark! - ordította mélyen, a tüdeje legaljából, miközben elméje tudta, képtelen túlüvölteni a
zenét. - Dark! Engedj be ... én vagyok ... Mimi

Mintha egy lidérces álom lenne. Azok ilyen képtelenek. Áll a világ közepén, egy erdőben, egy férfi
háza előtt, üvölt, ahogy a torkán kifér, de a Dream Theater mindent elnyom. Nevetségesen vékony
üvegcsörömpöléssé gyengíti a hangját és löki-taszítja Dark közeléből. De hát ő nem ezért jött ide! Ő
beszélgetni  készült,  sakkozni,  vagy  römizni,  esetleg  olvasni  ...  az  anyja  még  egy  udvarias  kis
csomagot is küldött. Kínjában elnevette magát. Most üljön le, csomagolja ki az otthoni elemózsiát, s
afféle vasárnapi piknikező módjára telepedjen le a selymes fűre falatozni? Hátha Dark egyszer csak
elunja, kinéz az ablakon, s meglátja ő, Mimit, amint a vasárnapi sütemény utolsó morzsáit sepri
össze ... Tudta, ülhetne itt, míg a világ, míg a nap, Dark magától nem fog előjönni, s a Dream Theater
hangjai  nem  engedik  hozzá.  Aztán  belé  villant  a  hosszú  létra,  a  padlásablak,  s  már  nem
gondolkodott. A következő perc már a padlásablaknál találja. Az is gondosan be volt zárva, hiszen
Dark  szerette  és  féltette  a  házát,  esőtől,  jégtől,  bármitől.  Mimi  most  sem tűnődött.  Egyetlen
félelmetes  erejű  ökölcsapással  bezúzta  a  nap  felé  csillogó  üveget.  Milliárdnyi  csillagot  látott
egyszerre, ahogy a cserepek behullottak a sötét padlásüregbe, egy utolsó villanással köszönve el a
nap sárga fényétől. Látta szorosra zárt öklén, megfeszülő ízületein saját vérét, kibuggyanó cseppből
kiinduló apró csermelyeket. Aztán vérző keze eltűnt a törött üveg mögött. Lihegve kitapogatta az
ablakkilincset, lenyomta, a megvakult keret lecsapódott,hogy Mimi beugorhasson a megszokottan
ismeretlen sötétbe.

Talán vad szél fújt vele szemben, ahogy őrültként rohant végig a padláson, mászott le a lépcsőn,
ami Dark kamrájában ért véget.  A zene már elviselhetetlenül hangos volt,  de Mimi tudta, még
hangosabb lesz,  ha végre túljut a kamraajtón, be abba a tágas térbe, ami egyszerre volt  Dark
konyhája, nappalija és hálószobája. Bármire el volt készülve, maga sem tudta, mire, de amit látott,
arra nem számított. Első reakciója egy eszeveszett sikoly volt. Végsőig felzaklatott elméje egyszerre
látta a szemközti hatalmas tükörben önmaga tágra nyílt szájú tükörképét és Darkot, neki félig háttal,
jobb kezében egy lókaparószerű dologgal,  bal  felkarján,  a válla alatt  hatalmas élő lüktető seb,
patakzó, elmázolt vérrel. Sötét haja kuszán egybefolyt szakálla és bajusza szőrzetével és lucskos volt
a vértől, meg a szeméből megállíthatatlanul ömlő könnyektől.

Mimi újra a tükörbe nézett, és saját arca volt, ami észhez térítette. Nézte annak a tükörbéli
Miminek a szemeit, nyugalmat és erő merített saját magából, visszatért önmagához, kényszerítette
tüdejét a nyugodt, ritmikus légzésre, aztán csendes, ám határozott léptekkel a CD-lejátszóhoz lépett,



ujjai már nem remegtek, ahogy elnémította. Visszafordult. A hirtelen rájuk zuhant, áldott csendben
egy kicsit várt, aztán halkan megszólalt:

- Dark, mit csinálsz?

A férfi, mintha már régtől fogva Mimit várta volna, mintha tudatában lett volna jelenlétének, felé
fordult, s mint egy gyermeknek, úgy kezdte magyarázni, lassan, érthetőn tagolva:

- Mindig arra kért, könyörgött, tüntessem el a karomról ezt az ostoba tetoválást. Azt mondta, nem
kell  ahhoz  sátánistának  lennem,  hogy  gonosz  erőket  szabadítsak  magamra  vele.  Hát  most
eltüntettem.

- Milyen tetoválást? - Mimi nem emlékezett semmilyen tetoválásra, amitől ilyen iszonyú módon
kellett  volna  megszabadulni.  Dark  viselt  ugyan  a  jobb  vállán  egy  kiterjesztett  szárnyú  fekete
pillangót, a hasán pedig, a köldöke és a szegycsontja között félúton egy nagy, fekete pókot, de ezek
mindketten épségben feszültek a napbarnította bőrön. Próbálta felidézni magában, mi lehetett a
lóvakaróval szétroncsolt bőrön valaha, de nem ...


